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Beneficiile poveștilor în educația timpurie – Mădălina Drugă
Poveștile fac parte din copilăria tuturor. Pentru copii poveștile reprezintă modul în care înțeleg
lumea și dau sens lumii în care ne aflăm. Ascultarea poveștilor îi face pe copii mai reflexivi, deoarece în
ele vor găsi întotdeauna un mesaj care îi va ajuta să învețe să facă distincția între bine și rău, și să înțeleagă
modul în care ar trebui să acționeze și să se comporte. Poveștile sunt magice, cu personaje la fel de
fantastice, cărora li se oferă forțe supranaturale, iar prin imaginație copilul creează o lume fantastică în
care se identifică cu personajele, recunoscând cu ajutorul lor sentimente precum frică, curaj, bucurie,

frustrare... sentimente pe care mai târziu va deveni capabil să le recunoască la el și la ceilalți.
În copilărie, poveștile facilitează contactul cu frici și vise neexprimate și permit copilului, atunci
când se identifică cu personajele și emoțiile protagoniștilor, să învețe să lupte cu propriile temeri asemeni
eroilor întâlniți în povești. Prin povești părinții pot să relaționeze mai bine cu copiii, să le câștige încrederea,
astfel încât, pe lângă faptul că ei vor vorbi despre ce fac în fiecare zi, vor fi capabili să ceară îndrumare și

sprijin părinților atunci când întîlnesc situații dificile cu care nu s-au mai confruntat până atunci.

4

Pentru a avea efecte pozitive, trebuie să citim povestea cu bucurie și entuziasm, astfel încât să atragem
înteresul copilului asupra mesajului transmis. Iar când copilul cere să-i citim din nou povestea, trebuie să o citim
de fiecare dată cu aceeași emoție. În special pentru copiii foarte mici, este important să repetăm diferite scene ale
poveștii de mai multe ori, încercând să folosim aceleași cuvinte și să-i permitem să vadă ilustrațiile pe măsură ce
povestea este citită. Pe măsură ce citim, este indicat să observăm reacțiile și mișcările copilului, să facem pauze
ori de câte ori este necesar pentru a-i asculta întrebările sau pentru a verifica dacă înțelege povestea.
Pentru a-i cunoaște reacția la poveste este indicat să-i punem copilului întrebări despre poveste,
cum ar fi dacă i-a plăcut, ce părere are despre ea, ce personaje a întîlnit în poveste, etc. Îi putem cere
copilului să deseneze câteva personaje sau scene din povestea pe care tocmai a a ascultat-o. Chiar dacă
desenele realizate de ei pot părea ca niște simple mâzgăleli, ele pot transmite diferite mesaje, deoarece
acolo se vor reflecta temerile, așteptările și interesele copilului.
Pentru prima dată aducem copiii în lumea poveștilor prin poveștile illustrate, apoi la vârsta de 3 ani
trebuie să alegem povești simple și clare în ceea ce privește conținutul povești și limbajul
folosit. Acțiunea trebuie să fie liniară și nu prea lungă, deoarece durata atenției nu este dezvoltată la
această vârstă. (Este important ca poveștile să nu aibă un număr excesiv de personaje). Pentru vârsta de 4
ani, poveștile potrivite sunt cele care implică personaje fantastice, obiecte ciudate care vorbesc și se
mișcă, țări minunate sau orașe fermecate, iar la vârsta de 5 ani, copiii preferă personajele și situațiile mai
realiste. Le plac protagoniștii care sunt copii ca ei, și cu care se pot identifica.
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Acesta este un prilej bun de a introduce valori morale în narațiuni, tocmai datorită acestei identificări.

Apoi pe măsură ce cresc, copiii vor fi captivați de cărțile de aventură. Acest tip de povești sunt foarte utile
pentru a lucra asupra anumitor valori (empatie, solidaritate, dragoste, respect etc.), iar mai tîrziu, misterul și

necunoscutul îi fascinează, recomandate fiind romanele realiste care tratează teme precum conflicte personale
și care reflectă realitățile mediului lor social.
Putem alege să citim copiilor povești clasice sau povești terapeutice (care să atingă atât teme
pentru anumite probleme specifice, cât și teme generale specifice vârstei, cum ar fi: furia, timiditatea,
dificultatea de a–și face prieteni, greutatea de a respecta anumite reguli, etc. Atunci când citim copiilor
povești terapeutice, este indicat să le alegem cu multă grijă și simț de răspundere, să le adaptăm vârstei
copilului, să nu fie prea lungi, și să transmită un mesaj clar care să ghideze copilul spre rezolvarea

problemelor cu care se confruntă, iar anumite scene din poveste, să avem grijă să le prezentăm într-o
manieră diferită, pentru a nu le provoca stări sau emoṭii negative..
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“ 1 Decembrie “ la Just 4 Kids – Mariana Sâmbotin
Cu ocazia frumoasei zile de 1 Decembrie, o zi cu o deosebită importanță pentru noi românii, am decis împreună cu
părinții Grădiniței noastre să cinstim Marea Unire prin activități valoroase oferite copiilor. Astfel că am încins o
șezătoare ca la casele boierești cu tot ce am găsit prin podul bunicii. Le-am scos la lumină, le-am scuturat de praful
vremii, ne-am îmbrăcat de sărbătoare și am pornit cu mic, cu mare într-o călătorie istorică.
Ziua de 1 Decembrie ne amintește de valori , de sacrificiu , de luptă și credință , dar mai ales de dragostea
față de țară. Păstrarea acestei minunate țări , a fost posibilă prin dragostea transmisă din generație în generație
, hrănită cu tradiție și istorie . Ca si cadre didactice , ne-am propus prin activitățile desfășurate să insuflăm
copiilor toate aceste valori. Clasele grădiniței au devenit o fărâmă din casa bunicii , educatoarele au început să
povestească copiilor despre straiul popular, obiecte tradiționale precum: războiul de țesut, suveica, fuiorul,
oale și vase de lut.
După ce am povestit și am facut paradă, plini de mândrie cu ale noastre cosume tradiționale, păstrate încă din
vremea bunicilor și străbunilor noștri, am vorbit și despre simbolurile țării noastre, steagul și imnul, ca fiind cele
mai importante simboluri cu valoare românească. Mici dar inimoși și-au exprimat bucuria și mândria de a fi
români. Au cântat , au dansat hora, iar zâmbetele lor și buna dispoziție au fost molipsitoare.
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Prin intermediul acestor tipuri de activități , echipa Just4Kids , a avut ca scop comun
insuflarea copiilor a sentimentelor de dragoste, de admiratie, de respect față de țară.
Împreună am conștientizat faptul că, ei sunt atrași încă de la vârsta preșcolară de
simbolurile țării și este foarte important ca această educație să pornească încă de la
grădiniță.
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“ Rolul învăţării active la preşcolari “ – Lavinia Chiru
Învăţarea este un proces de lungă durată, care debutează încă de la naştere şi continuă pe tot
parcursul vieţii.Copilul, prin natura sa este dornic de învăţare, aceasta manifestându-se în diverse
contexte, toate favorabile lui. Învăţarea este o activitate dirijată, menită să modeleze
comportamentul copilului, asimilând diverse informaţii, adaptându-se la mediul
înconjurător.Referindu-ne cu precădere la mediul educational, copilul învaţă majoritatea
noţiunilor noi prin joc, altfel poate afla lucruri despre mediul înconjurăţor, va afla diverse poveşti,
elemente matematice etc.Jocul nu reprezintă doar o distracţie sau o activitate recreativă pentru
copilul mic, el având un rol esenţial în dezvoltarea preşcolarului, fiind o metodă interactivă.

“Efortul intens intelectual al copiilor este posibil în cadrul jocului didactic , numai cu condiţia
de a menţine trează atenţia lor. În genere , acţiunea de joc , prin caracterul ei distractiv ,
favorizează apariţia şi menţinerea atenţiei în mod spontan . Faptul acesta are o deosebită
importanţă întrucât prin participarea atenţiei involuntare , energia nervoasă economisită
foloseşte în activizarea gândirii.” ( Verzari et all, 1968, 135).
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Prin exersarea învăţării active copiii vor căpăta priceperi, deprinderi sau diverse capacităţi.În acest sens sunt respectate o

serie de demersuri în cadrul mediului educaţional, cum ar fi: stabilirea unor obiective precise, proiectarea unui conţinut cât
mai divers, cât mai variat, bazat pe particularităţi de vârstă, evaluarea progresivă a preşcolarilor. Dacă la clasă sunt folosite

metode de învăţare activă preşcolarii pot asimila cu mai multă uşurinţă şi la un nivel mai profund informaţiile care vin spre
ei, pot să reţină idei mai mult timp şi, de asemenea pot corela ce au învăţat aplicand aceste noţiuni în viaţa reală.Metodele

moderne pot fi un bun facilitator în învăţare, conducând spre rezolvarea de probleme, învăţarea prin cooperare. Un exemplu
de metodă modernă în învăţământul preşcolar poate fi metoda cubului, prin care copiii pot aprofunda cu uşurinta informaţii,

pot studia anumite teme. Această metodă presupune realizarea unui cub, ale cărei feţe să fie acoperite cu diverse culori,
fiecare faţă redând o sarcină de lucru. Un mare avantaj al acestei metode este reprezentat de faptul ca cei mici pot lucra în
grupuri mici, în vederea soluţionării unei probleme. Este benefic ca şi cadrul didactic să îşi cunoască foarte bine grupa pentru
a observa ce funcţionează şi ce nu funcţionează în procesul invăţării, în vederea dezvoltării corecte a fiecărui copil.
Metodele corect aplicate, strategiile alese sunt cele care vor conduce spre o dezvoltarea corectă a unui copil din primii ani de
viaţă, ghidându-l pe mai departe.
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“ Dificultăți de vorbire ale copiilor “ – Sofia Rîcu

“ Vorbirea include modul în care pronunțăm sau articulăm sunetele în cuvinte, calitatea vocii noastre și fluența sau netezimea

livrării”, spune Melanie Potock, patolog pediatru, specialist în alimentație și autoarea cărții Adventures în Veggieland.
Dificultățile vorbirii pe care mulți le numesc „impedimente de vorbire” sunt frecvente pe măsură ce limbajul se dezvoltă.

Cum ne dam seama daca sunt probleme in ceea ce priveste vorbirea directă?
In primul rând repeta silabe, sunete, fraze in mod regulat, se opreste de multe ori în mijlocul propoziţiei, spune “um”, “e” sau

“a” in timp ce gândeste la ceea ce vor sa spună. Evită să folosească anumite cuvinte sau fraze deoarece s-ar putea să se blocheze
folosind alte cuvinte.

Pentru un copil care suferă de dificultăți în vorbire, poate fi foarte frustrant să descopere cum să participe la o conversație.
Vorbirea este foarte complicată, necesitând multe abilități utilizate simultan.
Dificultățile limbajului - cum ar fi bâlbâitul, repetarea cuvintelor, sau reluarea propozițiilor - pot fi o

parte a dezvoltării normale a vorbirii pe măsură ce copiii mici învață să producă aceste sunete. Un copil
care este mai greu de înțeles atunci când învață pentru prima oară să introducă cuvinte în propoziții va

dezvolta de obicei suficientă articulație în timp pentru a fi înțeles, dacă nu, acesta poate avea o întârziere a
articulației

sau o tulburare de articulare.
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Întârzierea articulației se referă la un decalaj în dezvoltare. Acea diferența în dezvoltare
poate fi ușoară sau suficientă pentru a provoca îngrijorare.

Cu toate acestea, fiecare copil se dezvoltă în ritmul său, astfel încât poate fi dificil de identificat atunci când tulburările de
vorbire obișnuite devin o problemă. Părinții pot observa o mulțime de factori care ar putea semnala o problemă, printre care

enumerăm:
- mușcăturile și scânceturile excesive pot fi indicatori ai unei incapacități de a comunica dorințe și nevoi.

- faptul că nu este înțeles de către străini (vecinii, prieteni) și chiar de către membrii familiei
- întârzierea acceptării diversificării alimentației poate fi un semn al întârzierilor în abilitățile motorii orale și, prin urmare,
direct legate de vorbire și, eventual, de dezvoltarea limbajului.
În toate aceste cazuri, părinții ar trebui să contacteze medicul pediatru pentru a discuta despre posibilitatea de a consulta un
medic specialist în logopedie.
Un medic specialist în logopedie poate face logopedia destul de distractivă pentru copii. În acest sens s-au dezvoltat teme, astfel
încât părinții să poată practica obiceiuri bune acasă împreună cu copilul lor, jocuri de memorie, sortare și citire.
Întârzierea unor măsuri timpurii în acest sens, face că decalajul să crească, la fel crescând și perioada de terapie a
copilului.
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Dezvoltarea capacității de socializarea la preșcolari – Luciana Iscru
Socializarea ocupă un loc foarte important în ceea ce privește dezvoltarea propice a tuturor oamenilor.
Interacțiunile între aceștia se stabilesc încă din primii ani de viață, ne ajută să stabilim legături unii cu ceilalți, să ne
dezvoltăm comportamentul pro-social, limbajul, toate acestea fiind importante pentru a putea rămâne conectați
social, oferindu-ne posibilitatea de a ne dezvolta o identitate, o gamă de deprinderi, un ansamblu de idei. Încă din
primii ani de colectivitate, stabilirea legăturilor cu celelalte persoane din anturaj, conferă sentimentul de siguranță.
Începând de la socializarea în mediul familial, care ocupă un rol decisiv în viața sociala a copilului, și continuând

cu socializarea din mediul academic, copilul își va crea o conduită socială și ne poate arăta modul în care se
privesc pe ei înșiși dar și lumea din jur. Imaginea despre sine a copilului influențează decisiv procesul de învățare,

fiind important ca acesta să rezoneze cu propria persoană în vederea reușitei acesteia. Constant, copilul trebuie
sprijinit pentru integrare sociala, iar interacțiunea acestuia cu familia îi ofera un sentiment de securitate și

stabilitate. Cu cât petrecem mai mult timp alaturi de copil, îi oferim suport moral ori de câte ori are nevoie, îl
incurajăm să se exprime liber și să comunice cu persoanele din jurul său, copilul devine stăpân pe situație,

interacționează în mod natural și își dezvoltă spontaneitatea.
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Este important ca cel mic să ia contact cu cât mai multe medii, persoane, contexte, acestea fiind
benefice pentru o bună dezvoltare, făcându-l cât mai dezinvolt, dornic de socializare și tot odata
independent și capabil să se adapteze diferitelor situații pe care le va întâlni. Se poate concluziona
avantajul socializării în mediul familial, social, educațional, formând caracterul preșcolarului, în
vederea satisfacerii unor nevoi curente și aptitudini, ce îl vor ajuta să se dezvolte și să se adapteze
ușor la fiecare etapă întâlnită. Învăţând să comunice, copilul merge spre o organizare din ce în ce
mai complexă a gândirii, care îl va ajuta să-şi explice aspectele importante ale realităţii şi să
rezolve situaţiile-problemă, inerente de altfel din viata sa. De la o gândire implicată în mişcare şi

percepţie copilul va ajunge, dar numai în prezenţa limbajului, la capacitatea de a realiza
raţionamente,

ajutat

bineînţeles

de

adult,

pe

măsura

dezvoltării

sale

psihice.

(A.Cosmovici, Psihologie generală, Iaşi, Editura Polirom, 1996, p. 171-176).
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Importanța desenului în viața copilului – Mădălina Floroiu
Din punct de vedere istoric, omul a folosit imagini pentru a-şi înregistra sentimentele şi
acţiunile cu mult înaintea simbolurilor care înregistrau în mod specific vorbirea. Fiinţa umană şi-a
exprimat emoţiile, sentimentele, ideile şi nevoile religioase prin desen. Oamenii tind să exprime prin
desenele lor, uneori destul de inconştient sau involuntar, o viziune despre ei înşişi aşa cum sunt sau aşa
cum şi-ar dori să fie.
Desenul copiilor este un mijloc de comunicare şi exprimare prin care copilul începe să
poată reprezenta realitatea care îl înconjoară. La început, desenul apare ca parte a dezvoltării activităţii
motorii, iar desenele se limitează la reproducerea mişcărilor mâinii.
Relaţia dintre joacă şi desen este foarte strânsă, deoarece copiilor le place să se exprime
prin desenele lor sau să experimenteze cu forme şi culori. În copilărie, copiii petrec mult timp desenând
ca parte a timpului lor de joacă, deoarece este o activitate foarte plăcută pentru ei, reprezentând una
dintre formele activităţii creatoare şi care se manifestă pentru prima dată în jurul vârstei de 3 ani când
copilul are deja capacitate simbolică, şi-a structurat imaginea corpului şi desenele lui sunt o reflectare a
schemei sale corporale şi a relaţiilor sale cu lumea exterioară. Ei vor începe cu diverse „mâzgăleli” şi
apoi vor trece la forme mai recunoscute.
Desenul contribuie la dezvoltarea a 3 domenii fundamentale pentru dezvoltarea timpurie a
copilului: motric, cognitiv şi emoţional. Desenând, copiii învaţă să-şi controleze mişcările şi sunt capabili
să dobândească abilităţi motorii fine adecvate pentru a-şi dezvolta viitoare abilităţi – cum ar fi scrisul.
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Desenul are şi o componentă cognitivă incontestabilă, deoarece le permite copiilor să reflecte înţelegerea
lor asupra lumii şi realităţii, dar încurajează şi creativitatea şi imaginaţia.
Este foarte important şi aspectul afectiv, deoarece în desenele lor copiii pot reprezenta
ceea ce îi îngrijorează, ceea ce îşi doresc sau lucrurile care îi interesează. Desenul îi ajută pe copii să
exprime emoţii pe care ei înşişi nu le-ar putea exprima prin propriile cuvinte.
Desenul copiilor trece prin diferite etape:
 De la 2 la 4 ani – în această etapă copiii vor mâzgăli; în general sunt linii dezordonate (în general
linii orizontale şi verticale, ulterior apar şi liniile ondulate şi cercurile), fără o logică aparentă, dar,
în timp, vor deveni linii mai definite şi mai precise. Noi putem ajuta copilul în această etapă,
oferindu-i materialele necesare pentru realizarea desenelor: hârtie, creioane, cretă, acuarele, etc.
 De la 4 la 7 ani – această etapă poate fi denumită pre-schematică. La aceste vârste copiii şi-au
îmbunătăţit deja abilităţiile motorii, iar liniile sunt din ce în ce mai definite ca formă şi direcţie,
astfel că desenele finale încep să semene din ce în ce mai mult cu ceea ce vor să reprezinte. Cu cât
copilul creşte, cu atât desenele lui vor include mai multe detalii. În această etapă nou îi putem ajuta
oferindu-le exemple, aducând materiale noi, diferite, având momente secifice de desenat.
 De la 7 la 9 ani – detaliile încep să iasă în evidenţă în cadrul desenului, iar copiii încep să includă
obiecte sau peisaje care devin principale în desen. Această perioadă este cheie pentru dezvoltarea
viitoare a abilităţilor artistice.
 De la 9 la 12 ani – copilul a atins o dezvoltare motorie care permite ca desenele lui să fie din ce în
ce mai realiste şi încep să ia în considerare lucruri precum perspectiva, proporţiile şi suprapunerea.
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Desenul este o activitate motrică spontană care contribuie la formarea personalităţii, deoarece atunci
când un copil stăpâneşte mişcarea şi controlează trasarea grafică, se maturizează psihologic, motor,
intelectual şi afectiv. Arta, creativitatea şi imaginaţia sunt piloni esenţiali în educaţia copiilor. De mici
trebuie să le stimulăm capacitatea creatoare, fără să le punem limite şi fără să le corectăm desenele,
evaluând dacă seamănă sau nu cu realitatea. Desenul este un proces complex, prin care copilul reuneşte
diverse elemente ale experienţei sale pentru a forma un întreg cu un nou sens.
În concluzie, desenul îi ajută să îşi dezvolte sensibilitatea şi este o modalitate excelentă de a-şi lucra
emoţiile. Putem spune că desenul este o poveste exprimată într-un limbaj non-verbal, care constituie o
formă de comuniare caracteristică copilului.

Bibliografie:
1. Maria Călcîi, Stela Cemortan. „Dezvoltarea creativităţii la preşcolari”,
Chişinău, Universitas 2001.
2. Chirev A., „dezvoltarea copilului prin joc, învăţare, muncă”,
Bucureşti, 1964.
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“ Starea de bine în mediul preșcolar “ – Corina Hagiu
Fiecare dintre noi își dorește să trăiască clipe de fericire și curcubee. Fiecare părinte își dorește să aibă un
copil fericit. Fiecare cadru didactic pășește încrezător spre a oferi noi experiențe și noi căi de dezvoltare. Starea de

bine este percepută ca împlinire personală pornind de la emoțiile pozitive pe care le trăim și relațiile armonioase pe
care le formăm cu cei din jur.

Starea de bine a copiilor începe cu starea de bine a profesorilor. Iar cum preșcolarii își petrec o parte
importantă a zilei la grădiniță, este necesar ca acest mediu să le ofere stare bine, fericire și împlinire zilnică cu tot

cu nevoile sale sociale, fizice și emoționale. Starea de bine a copiilor le influențează progresul școlar și nivelul de
dezvoltare. La nivel European sunt derulate numeroase programe de studiu pentru well-being precum Mindfulness

in schools sau Schools for heath in Europe. Starea de bine a copilului în mediul preșcolar și școlar crește în
momentul în care este privit ca o persoană autonomă și dacă beneficiază de un context de dezvoltare a unei relații

de calitate cu profesorii și colegii și de o educație prin descoperire și explorarea mediului înconjurător, social și
fizic.
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Starea de bine este preluată din pedagogia danează și are la
bază câteva perspective în care copilul este privit ca o persoană
capabilă să participe la viața școlară, iar mai târziu socială, și să fie un
bun cetățean.
Prima perspectivă se referă la autonomie; puterea de a avea
control asupra propriei învățări, individuale sau în colaborare. Oferind
copiilor șansa de a alege, cadrul didactic le va transmite și
responsabilitatea și asumarea propriilor alegeri. Dar libertatea de a
alege va fi ghidată îndeaproape de cadrul didactic, copiii putând să-și
aleagă colegii de echipă în cadrul unui joc, să stabilească anumite
reguli, locul și timpul în care să lucreze, cântecele serbării sau ce culori
să folosească la un anumite desen. Cadrul didactic oferă prespectivele,
însă micile alegeri făcute de copii oferă acestora situații autentice și
valoroase de învățare. Învață să devină autonomi prin punerea
hăinuțelor singuri sau prin asumarea deciziei de alegere a culorii pentru
floarea din desenul său.
A doua perspectivă pe care ne-o oferă pedagogia daneză este
interacțiunea. Fericirea și starea de bine sunt produsele unor relații de
calitate, bazate pe respect, grijă reciprocă, atenție și sunt benefice
pentru că oferă un mediu armonios de învățare. Aceste perspective se
referă la cultivarea unor relații pozitive ale copiilor cu adulții,
profesorii, colegii și restul copiilor.
Neînțelegerile sunt inevitabile și pot fi folosite ca surse de
discuții despre evitarea lor și cum să fie rezolvate conflictele, copilul
fiind încurajat să privească situația și să înțeleagă împrejurările în care
s-a produs, dar și ce consecințe ar putea avea continuarea ei.
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Cea de-a treia perspectivă face referire la mediul de învățare, care se referă atât la spațiul efectiv, cât și la
cum este valorificat acest spațiu, dimensiunea socială. Importanței mediului în care copiii își desfășoară activitățile i

se adaugă și activitățile fizice, conform studiilor profesorului Franҫois Trudeau, activitatea fizică are o influență
poztivă asupra capacității de concentrare, asupra memoriei și asupra concentrării la clasă. Astfel, copiii necesită

mai multe activități fizice și în aer liber care să-i stimuleze și fizic, nu doar cognitiv. Prin desfășurarea activităților
fizice afară, copiii au ocazia să cunoască comunitatea din care fac parte, pot contribui la dezvoltarea comunității și

pot deveni responsabili pentru starea de bine a micii sale comunități. Pentru învățarea prin explorare este necesară
amenajarea curții grădiniței cu copaci, iarbă verde, colțuri amenajate pentru joacă, nisip, materiale reciclate sau alte

elemente care ajută la dezvoltarea copilului și-i oferă siguranță.
A patra perspectivă de educație pentru creșterea stării de bine a copilului are ca perspectivă incluziunea.

Șansa oferită de educația incluzivă copiilor din diferite medii de a participa la educație și de a fi tratați ca parte
integrată a comunității din care fac parte, promovarea și învățarea unei atitudini pozitive de acceptare a acestor copii,
creșterea calității relațiilor dintre copii, învățarea toleranței și a acceptării, precum și învățarea empatiei, sunt
caracterestici care duc la creșterea incluziunii sociale și a stării de bine.
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Cadrul didactic nu trebuie să uite că învățarea este eficientă dacă este însoțită de entuziasm,
curiozitate și bucurie și că fiecare copil are nevoie de afecțiune și empatie pentru a-și spori stima de sine.
Starea de bine a copilului crește numai atunci când știe că în profesorul său poate găsi un aliat, un prieten, un
confident, nu doar persoana care furnizează informații.
Nu trebuie uitați nici părinții care joacă un rol definitoriu în procesul educației și în completarea
educației, încurajându-și copiii să se dezvolte în rimtul propriu.
Fericirea și starea de bine vin din armonie, bucurie, relații pozitive. Relația cadru didactic-grădinițăpărinte stă la baza oricărei reușite, inclusiv a stării de bine a copilului preșcolar și a dezvoltării armonioase a
acestuia.
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“ Rolul serbărilor în dezvoltarea personalității preșcolarilor “
–Simona Stoica
Serbările copilariei, acele momente de maxima bucurie, atât pentru copii, cât și pentru părinți,
întăresc și fortifică sufletele viitorilor adulți. Toate acestea aduc lumină în suflete, dau aripi imaginației,
entuziasmului și stimulează gândirea creatoare. Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât
şi pentru educatorii lor şi, nu în ultimul rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent
prilej de a pune în valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – copil sau educatoare. Acestea îl vor ajuta săşi dezvolte gustul , dragostea de frumos, aptitudinile pentru arte. Serbările contribuie la stabilirea unei
legături între cunoaşterea artei şi practicarea ei.
În cadrul serbărilor școlare accentul cade și pe atmosfera încărcată de emoție ce produce o anumită tensiune
interioară fiecărui copil. În cadrul procesului educativ sunt multe momente de bucurie, fericire, satisfacție pe care le
trăiesc preșcolarii însă, o mare încărcătură emoțională se dezvoltă în cadrul serbărilor școlare. Prezența celor dragi,
părinți, bunici, frați, prieteni, dar și a celorlalți spectatori, trezește în copil acea energie de a-și învinge timiditatea.

Este importantă și atmosfera din timpul repetițiilor, pentru a-l motiva pe copil să
participe la această activitate cu o dispoziție bună, seriozitate, încredere în el; ei trebuie
în permanență încurajați, motivați. Serbările contribuie, de asemenea și la închegarea
colectivului; ei se pregătesc împreună, depun eforturi susținute pentru realizarea unui
scop comun: o serbare reușită. Încordarea maximă, cumulul de emoții se observă în ziua
desfășurării serbării: se observă o creștere a tensiunii la nivelul grupului de preșcolari.
Astfel, putem afirma că organizarea unor astfel de evenimente ajută la dezvoltarea
emoțională dar și socială a copilului; acesta se obișnuiește să trăiască într-un colectiv,
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să se simtă atașat de el.

Grupul îi insuflă o siguranță , putem sublinia expresia ”apartenența la grup”.
Serbările, pe lângă bucurie și satisfacție creează și o stare favorabilă atât dezvoltării fizice cât și psihice.
Se conturează calități morale precum perseverența, spiritul de independență. Copilul poate învăța astfel, cum să
își controleze emoțiile provocate de prezența unui public numeros, fiind un bun prilej de a fi mai curajoși,
îndrăzneți, învingând timiditatea.
Bineînțeles că apar și acele emoții, temeri înainte de serbare, de momentul
intrării pe scenă. Pentru a nu avea trac în momentul serbării, am derulat la grupă diverse activități. S-au purtat
discuții legate de emoțiile lor dar și a celorlalți colegi din grupă sau de la alte grupe astfel, au realizat că emoțiile
lor nu sunt singulare, și ceilalți copii pot simți la fel, în astfel de momente.
De asemenea, la fiecare serbare am pus accent și pe distracție, bună dispoziție, ei au înțeles că
este un moment potrivit de a se simți bine alături de ceilalți colegi, ca la “o mică petrecere” – cum a
afirmat la un moment dat o fetiță. Este important ca noi, ca și cadre didactice, să-i ajutăm să se
concentreze asupra aspectelor care le vor face placere în cadrul serbării, copiii putând avea astfel, o
atitudine pozitivă și mai relaxantă, înainte de a apărea pe scenă. De exemplu, în ziua serbării de
iarnă, am ales activități relaxante, nu s-au mai făcut repetiții, astfel copiii fiind mult mai relaxați,
odihniți, vioi. S-au desfășurat jocuri distractive (Exp. Fulgii de nea), pictura (Bradul meu), Joc de
masă (Alege și potrivește), Jocuri de miscare (Mergi, sari, stop!).
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Serbarea de iarnă a avut ca tematică “Obiceiuri și tradiții românești”. Copiii au reprezentat
zona Moldovei, prin cântece (Jocul moldovenesc), dansuri ( Hora din Moldova, Trandafir de la
Moldova, Roata mare măi flăcăi, Prăvălita) și poezii specific zonei. S-au simțit confortabil pe scenă,
încrezători; experiența de-a lungul anilor și-a spus cuvântul Serbarea in sine este un succes
extraordinar ,o trăire minunată , când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul spectatorilor .
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“ Rolul jocului sportiv în viața copilului “
Corina Cenușă
“Jocul este un element vital al copilăriei, care acompaniază evoluția umană”. C.A.
Specialiștii care studiază dezvoltarea copiilor, pedagogii care se ocupă de educația preșcolarilor
și a școlarilor mici, consideră joaca și jocurile cel mai bun mod de însușire al unor concepte,
deprinderi, cerințe, care vor fundamenta ulterior pregătirea în școală și pentru viață.
Prin jocul sportiv copiii dobândesc numeroase deprinderi în domeniul sportului și facilitează
potențialul motric al copiilor. Jocurile sportive dezvoltă musculatura și motricitatea copilului,
coordonarea și echilibrul , dar ajută și la disciplinarea copilului.

“Omul e întreg doar atunci când se joacă” scria Schiller, de aceea este foarte important să facem
mișcare cu copiii și să redescoperim totodata plăcerea de a ne juca, mai ales că prin intermediului
jocurilor sportive ne putem conecta mai ușor cu copiii noștri.
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Sportul face parte din ramura așa-numitelor „activități recreative”, al căror scop
este distracția și plăcerea. Sportul nu este bun numai pentru fizic, ci și pentru minte:

reduce stresul, anxietatea, sentimentele de singurătate, face posibilă dezvoltarea
abilităților sociale, deoarece implică o interacțiune constantă cu „echipa“. Prin

urmare este un excelent remediu pentru timiditate. Sportul îi ajută pe copii să fie
mai ambițioși, să se angajeze să atingă un obiectiv individual sau de grup, să învețe
respectarea regulilor. Sportul și activitatea fizică și promovează valorile „non-

violență“ și pace: prietenie, solidaritate, munca în echipă, loialitate.
O simplă plimbare în parc este benefică pentru copiii mici, care au nevoie de aer

curat, mișcare și timp petrecut alături de familie. Vă încurajăm să petreceți cât mai
mult timp în aer liber!
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Despre Sărbători pe înțelesul copiilor – Ramona Costenco
Întotdeauna când ne gândim la Sărbători, o facem cu emoție, întrucât aceasta este o perioadă pe care o

petrecem în familie, alături de cei dragi. Este momentul în care lăsăm deoparte grijile, supărările, și ne aducem
aminte cât de binecuvântați suntem și cât de mult trebuie să apreciem ceea ce avem.
Crăciunul înseamnă pentru mulți dintre noi nașterea lui Iisus, o sărbătoare importantă din punct de vedere

religios. Cum le explicăm copiilor, pe înțelesul lor, despre ce înseamnă Crăciunul ? Cum îi putem face să
simtă și să înțeleagă spiritul Sărbătorilor ? Iată câteva idei :
Puteți crea un ritual al familiei voastre, în care să fiți împreună și să realizați o activitate specială de
Crăciun, să decorați turtă dulce, să creați felicitări, o rețetă specială de prăjituri, o activitate pe care să o
repetați în fiecare an. Când copiii vor crește, își vor aduce aminte cu drag de acest ritual.
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Faceți liste cu ceea ce v-ați propus pentru anul nou, pentru a-i motiva pe copii să lupte pentru

ceea ce iși doresc, să-și facă proiecții despre viitor, sau să analizeze cum a decurs anul, filmați-vă
când împărtășiți motivele pentru care sunteți recunoscători, ce momente v-au adus bucurie anul acesta.

Povestiți-le copiilor cum vă petreceați dumneavoastră Crăciunul, despre tradițiile care existau când eram chiar
noi copii, pentru că acestea se schimbă de la o generație la alta și fac parte din istorie.
Crăciunul este despre timp petrecut în familie, despre liniștea căminului, împărtășirea cadourilor, reuniune,

bucurie. Pentru că e devreme să le explicăm ce reprezintă din punct de vedere religios, este suficient
să le transmitem bucuria și emoția acestei sărbători.
Oferiți copiilor momente și amintiri prețioase de fiecare dată când se apropie Sărbătorile, pentru că îi
vor însoți toată copilăria, vor contribui la viziunea lor despre familie, prieteni, recunoștință atunci când
vor deveni adulți.

Fa

Faceți cadouri celor care au nevoie, mai puțin norocoși, pentru a-i învăța pe cei mici despre

dărnicie, bunătate. Când mergeți la cumpărături, lăsați copiii să aleagă alimente, jucării pe
care să le doneze. Să-i învățăm să se bucure atunci când dăruiesc!
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Dezvoltarea inteligenței socio –emoționale a copilului
Corina Cernea
Orice copil are trei nevoi psihologice de bază:
1 Conectare ( nevoia de iubire, afecțiune- nevoia de a iubi și a fi iubit);
2. Competență ( nevoia de a învăța, de a crește, de a reuși);
3. Control ( nevoia de a fi independent, de a acționa, de a alege)
Un copil are nevoie de rutină, își dorește să știe ce așteptări au adulții de la el, vrea să se simtă
auzit, angajat în acțiune, implicat în discuții sau chiar în luarea de decizii.
Copiii au abilitatea de a forma relații cu semenii și cu adulții și trebuie de la vârste fragede să fie
ghidați în a-și exprima emoțiile, a le conștientiza, a le identifica și a le gestiona.
Emoțiile ne ajută să ne concentrăm atenția, să reținem informații importante, ele ne conduc în
luarea deciziilor, emoțiile determină calitatea relațiilor noastre cu noi și cu cei din jurul nostru și ne ghidează
viața.
Copilul trebuie ghidat de către adult ( părinte, profesor) în a construi relații sociale sănătoase cu
semenii și acest lucru poate fi posibil prin educarea inteligenței socio-emoționale.
Dacă nivelul de inteligență emoțională a unui copil este dezvoltat atunci acel copil își poate înțelege și
gestiona în primul rând propriile emoții, empatizează cu cei din jurul lui, depășește provocările mult mai ușor și
poate preveni conflictele. De asemenea el poate dezvolta relații sănătoase cu semenii, mai târziu cu colegii de la
locul de muncă și astfel poate avea succes și o viață împlinită și echilibrată. Reușind să își gestioneze eșecul și
să-l transforme în motivație, nu în renunțare, atunci conștientizăm că investiția emoțională a dat rezultate.
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Dezvoltarea unor relații de iubire, interes, respect, toleranță, mândrie, apreciere între și cu elevii, profesorul dezvoltă
un climat sănătos în clasă, sudează legătura elevilor cu școala și ajută la obținerea unor rezultate școlare și socioemoționale importante, atenuând totodată problemele de comportament. Când elevii se bucură, sunt fericiți în timpul
orelor, motivația lor crește, stările emoționale pozitive îmbunătățesc memoria de lucru, o funcție esențială pentru
succesul școlar.
Studiile arată că emoțiile pozitive facilitează învățarea și comportamentul prosocial, pe când emoțiile negative
subminează aceste funcții.
Pentru a putea să dezvolte inteligența emoțională la elevi este necesar ca profesorul să aibă dezvoltată această
inteligență el însuși/ ea însăși.
Mindfulness pentru profesori este o tehnică de concentrare deplină pentru a ne putea adânci reflecția asupra
tiparelor noastre emoționale. Combinația dintre conștientizare deplină și emoții pozitive aplicată în actul de predareînvățare-evaluare, ne poate transforma sala de clasă ( elevii sunt fericiți, învață fără stres, au comportamente pozitive),
îmbunătățindu-ne fericirea personală și profesională.
Mindfulness-ul , climatul pozitiv, comportamentul prosocial, inteligența emoțională dezvoltată, toate acestea
conduc la starea de bine a profesorilor și implicit a elevilor într-o școală.
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Abordarea integrată a conținutului învățării la clasa pregătitoare
Antoanela Anghel
Societatea romînească impune noi existențe în formarea academică pentru instituțiile școlare.
Fondul schimbărilor în învățământ este direct proporțional cu transformările din ultimii ani în plan economic și
social. Școala traversează noi orizonturi cu o dinamică pe care profesorii trebuie să o întâmpine ca pe o misiune.
Dacă învătământul traditional avea ca și scop précis transmiterea de cunoștințe de la profesor la elevi,
Învățănâtul modern îl are pe elev ca și subiect activ al propriei lui formări.
Dirijarea din exterior a gândirii și a acțiunilor elevilor sunt considerate abordari unilaterale pe care cercetătorii
prezentului nu le mai consideră utile în dezvoltarea pe termen lung.
În curriculum-ul românesc a apărut o nouă formă de abordare, instruirea integrată.
. D’Hainaut în lucrarea „Programe de învăţământ şi educaţie permanentă” susţine că: „Se acordă mai multă
importanţă omului care merge decât drumului pe care îl urmează. Astăzi disciplinele sunt invadate de un gigantism
care le înăbuşă, le abate de la rolul lor simplificator şi le închide în impasul hiperspecializării. Inconvenientele tot
mai evidente ale compartimentării, necesitatea din ce în ce mai manifestă a unor perspective globale şi contestarea
unui devotament faţă de obiect care face ca omul să fie uitat, au dus treptat la conceperea şi la promovarea a ceea ce
s-a numit interdisciplinaritate.”
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Pentru a putea traversa toate schimbările și provocările apărute de-a lungul vieții, elevul trebuie pregătit de
școală prin formare de atitudini și competențe transferabile și transversale.
Plecând de la definiția cuvântului “a integra” ce înseamnă a pune în relație, a coordona și a îmbina părţi separate întrun întreg funcţional unitar şi armonios, curriculum-ul integrat are rolul de a stabili relații între concepte, de a corela
rezultatele învățării cu experiețe din cotidian, de a optimiza timpul alocat învățării utilizând informațiile în mai multe
arii de cunoaștere.
Putem face învăţarea mai interesantă pentru școlarii mici reflectând lumea reală, creând un mediu cu o
varietate mai largă de stimuli şi condiţii, determinând elevii să participe activ pe tot parcursul orelor şi făcând ca
activitatea să devină o acţiune practică, cu o finalitate măsurabilă. Activitatea transdisciplinară ne face să renunţăm la
instruirea informal-frontală şi elevul sau grupul de elevi să devină centrul în jurul căruia să graviteze întreaga
desfăşurare a activităţii didactice. Putem grupa obiective ale mai multor discipline planificate în cursul săptămânii în
cadrul unor scenarii de activităţi zilnice, astfel ca unităţile de învăţare ale disciplinelor să se contopească în teme de
activități transdisciplinare. În acest fel, elevul nu mai trece prin secvenţe de învăţare separate în discipline diferite ci,
aceeași noţiune o poate aborda în mai multe moduri, conducând la o mai bună formare în modul şi în ritmul propriu al
fiecărui elev. Elevul devine actorul activ în rolul principal al acţiunii: imaginează, construieşte, cercetează, creează şi
transpune în practică, găsindu-şi singur mijloacele din ceea ce i se oferă, originalitatea constând în aceea că nu preia
modelul învăţătorului.
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Competiţia trece pe un plan secundar, prioritară devenind colaborarea, munca în echipă, bazată pe sprijin
reciproc, pe toleranţă, pe efort susţinut din partea tuturor, îndreptat către acelaşi scop.
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6) „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii
mici” Program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învăţământul
primar Suport de curs 2013 Elaborat de: Universitatea Bucureşti - Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei. Departamentul pentru formarea profesorilor
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Avantajele activităților extracurriculare în dezvoltarea elevilor“
Cristina Poeană
Aсtіvіtăţі ехtraсurrісularе pe care școala noastră le desfășoară rерrеzіntă aсtіvіtăţі aсadеmісе, artistice ori sportive organizate la
nіvеlul Școlii Gimnaziaje „Just4Kids”, dе rеgulă ре nіvеl ul clasei, complementare disciplinelor dіn рlanurіlе-сadru dе
învăţământ şі dіn сurrісulumul la dесіzіa şсоlіі.
Еduсaţіa рrіn aсtіvіtăţіlе ехtraсurrісularе arе сa scopuri dezvoltarea talentelor și aptitudinilor copiilor, сultіvarеa unuі ѕtіl dе
vіaţă сіvіlіzat, рrесum şі ѕtіmularеa creativității în dіfеrіtе dоmеnіі de activitate. Înсерând încă de la vârste fragede, elevii
aсumulеază о ѕеrіе dе aptidudini și сunоştіnţе care îi pun în contact dіrесt сu оbіесtеlе şі fеnоmеnеlе dіn natură.
Câteva exemple de activități extracurriculare desfășurate în cadrul școlii sunt:
Excursiile și taberele: oferă elevilor prilejul de a efectua observaţii asupra obiectelor şi fenomenelor aşa cum se prezintă
ele în stare naturală, asupra unor momente legate de trecutul istoric, de viaţă şi activitatea unor personalităţi de seamă ale
ştiinţei şi culturii naţionale şi universale. - Serbările școlare: valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gusturilor şcolarilor. Ea evaluează talentul, munca şi
priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui copil
în parte.

36

⋆

-

Concursurile și olimpiadele școlare: oferă posibilitatea elevului de a-și pune în practică

cunoștințele referitoare la un anumit domeniu, stimulându-i spiritul competitiv, și îi oferă posibilitatea
de a se integra în grupuri noi de copiii împărtășindu-și cunoștințe și păreri.

⋆
⋆
⋆
⋆
⋆
⋆

Sunt numeroase avantaje pe care le aduce elevilor participarea la astfel de activități. Putem menționa următoarele:
-

Dezovoltarea capacității copiilor de a interacționa cu cei din jur într-un context diferit orelor de curs;

-

Stimularea laturii cognitive și capacității de a aplica cunoștințele însușite anterior în domenii diferite;

-

Formarea personalității autonome și creative;

-

Creșterea calității actului educațional și rezultatelor învățării.

Astfel, aсtіvіtăţіlе ехtraсurrісularе ѕunt aсtіvіtăţі соmрlеmеntarе aсtіvіtăţііlor dе învăţarе rеalіzate la сlaѕăși au ca scopuri
consolidarea іnfоrmaţіilor dobândite, urmăresc сultіvarea іntеrеѕului реntru dіfеrіtе ramurі alе ştііnţеі, atrag elevii în vіaţa
ѕосіală, încurajează fоlоѕіrеa tіmрuluі lіbеr într-un mоd util şі, de asemenea, оrіеntеază copiii сătrе aсtіvіtăţі utіlе сarе ѕă
întrеgеaѕсă еduсaţіa şсоlară, соntrіbuіnd la fоrmarеa реrѕоnalіtăţіі lor. Dе aсееa echipa noastră este dеѕсhіѕă ѕрrе aсеѕt tір
dе aсtіvіtatе сarе îmbraсă сеlе maі varіatе fоrmе, totul în beneficiul elevului.
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Definirea conceptului de management al clasei de elevi.
Exemple de bune practici“ – Florența Protopopescu
G. Mialaret scrie, privitor la acest subiect, managementul clasei de elevi: „Ce înseamnă o metodă fără educatorul care-i
dă viaţă, întruchipare şi eficacitate? Ce este o metodă fără condiţiile materiale de aplicare? Ce reprezintă o metodă fără copiii
şi clasa cărora le-o aplicăm? ".
Domeniul de cercetare în ştiinţele educaţiei, care studiază atât perspectivele de abordare ale clasei de elevi
(didactică şi psihosocială), cât şi structurile dimensionale ale acesteia (ergonomică, psihologică, psihosocială, normativă, relaţională,
operaţională şi creativă), în scopul facilitării intervenţiilor cadrelor didactice în situaţii de criză „microeducaţională„
(indisciplină, violenţă, non-implicare etc.) şi a evitării consecinţelor negative ale acestora, prin exerciţiul microdeciziilor educaţionale
poartă numele de management al clasei de elevi.
Elevii petrec o mare parte din timpul copilăriei în şcoală. “Viaţa în clasă” a lui Jackson (1968) estimează acest timp la
aproximativ 7.000 de ore până la sfârşitul claselor primare, pe când Rutter, în cartea “Cincisprezece mii de ore”, sugerează că această
cifră se ridică, la sfârşitul şcolii generale, la 15.000. Prin urmare, elevii sunt foarte interesaţi de ceea ce li se întâmplă la şcoală, iar
reacţiile şi percepţiile lor asupra experienţei şcolare sunt semnificative. În ciuda importanţei evidente a ceea ce se petrece în clasă şi în
şcoală, evaluările şcolare şi cercetările efectelor şcolii s-au bazat aproape exclusiv pe aprecierea realizării academice şi a altor
evaluări ce se referă la rezultatele la învăţătură.
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Ar trebui, însă, să ne concentrăm mai mult pe conceptului de management al clasei și factorii determinanţi, cum ar fi:
formarea cadrelor didactice, deontologia didactică şi structura familială a colectivului de elevi, dar și importanța lui pentru
însușirea de cunoștințe (o clasă slab manageriată este o clasă care nu poate face performanță nici din punct de vedere
academic). Structura dimensională a acestui concept cuprinde dimensiunile: ergnomică (modul în care este
aranjată clasa), psihologică, psihosocială, normativă, operaţională şi creativă. La nivel interacţional managementul clasei
este dependent de eficienţa microdeciziilor educaţionale, iar timpul reprezintă, în economia managementului clasei de elevi,
atât o resursă, cât şi o restricţie.
Începutul de an şcolar reprezintă un exemplu elocvent al priceperii manageriale a cadrelor didactice, iar negocierea implicită şi
explicită sunt instrumente determinante în soluţionarea unor situaţii de criză educaţională. Căutarea noastră, ca și cadre didactice ar
trebui să se orienteze spre o dialectică educaţională complexă, în care jocul interacţiunilor reciproce dintre personalităţile implicate în
procesul de învăţământ (cadru didactic - elev- clasă) să fie primordial. Aşadar, ar trebui studiate şi organizate mai sistematic
interacţiunile dintre profesori şi elevi în şi prin grupul-clasă. Din perspectiva managementului clasei, în general, subliniem
complementaritatea actului de predare - învăţare, dar şi dependenţa acestuia de modelele şi de aportul mediului educativ, de
interacţiunile ivite, într-un cuvânt, de ceea ce ar presupune o realitate psihosocială complexă, cum e clasa de elevi. Profesorul trebuie
să fie dirijorul procesului - acest rol fiind justificat prin statutul pe care i-l conferă societatea în general, dar şi de pregătirea sa în
particular-, fără însă a exacerba asimetria relaţiei educaţionale, care ar fi posibil şi de dorit să fie depăşită prin reconsiderarea rolului
de partener activ şi responsabil al elevului, dar şi prin reprezentarea clasei ca mediu educogen de referinţă.
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Pentru succesul muncii sale, dincolo de cunoştinţele ştiinţifice şi metodice, cadrului didactic îi mai trebuie şi altceva. Procesul
instructiv-educativ desfăşurat de cadrul didactic în clasă implică o puternică înrâurire managerială, atât sub raportul funcţiilor
manageriale fundamentale, cât şi din perspectiva managementului organizaţional implicat de structura clasei de elevi ca organizaţie.
Și dacă în industrie rebuturile pot fi recondiţionate şi reintroduse în circuitul economic (pierderile nefiind prea însemnate), în
educaţie eşecurile înregistrate în procesul de formare pot avea consecinţe individuale şi sociale nefaste: incompetenţă, analfabetism,
inadaptare, delincventă.
Apreciem, pornind şi de la aceste considerente, că perspectivele de abordare a activităţilor din clasa de elevi într-o formulă
nouă şi modernă, aceea a managementului clasei, vin în întâmpinarea unei nevoi obiective de perfecţionare şi de eficienţă.
Bibliografie
„Şcoala -abordare sociopedagogică”, Emil Paun,, Editura Polirom, Iaşi, 1999..
”Procesul educaţiei intelectuale”J. Bruner ,Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970.
„Clasa de elevi- subiect şi obiect al actului educativ”, Vasile PopeangaEditura Facla, Timişoara, 1973
“Managementul clasei -Aplicații pentru gestionarea situațiilor de criză educațională”, Romiță B. Iucu. Științele educației, Ed.
Polirom
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G. Mialaret scrie, privitor la acest subiect, managementul clasei de elevi: „Ce înseamnă o metodă fără educatorul care-i
dă viaţă, întruchipare şi eficacitate? Ce este o metodă fără condiţiile materiale de aplicare? Ce reprezintă o metodă fără copiii
şi clasa cărora le-o aplicăm? ".
Domeniul de cercetare în ştiinţele educaţiei, care studiază atât perspectivele de abordare ale clasei de elevi
(didactică şi psihosocială), cât şi structurile dimensionale ale acesteia (ergonomică, psihologică, psihosocială, normativă, relaţională,
operaţională şi creativă), în scopul facilitării intervenţiilor cadrelor didactice în situaţii de criză „microeducaţională„
(indisciplină, violenţă, non-implicare etc.) şi a evitării consecinţelor negative ale acestora, prin exerciţiul microdeciziilor educaţionale
poartă numele de management al clasei de elevi.
Elevii petrec o mare parte din timpul copilăriei în şcoală. “Viaţa în clasă” a lui Jackson (1968) estimează acest timp la
aproximativ 7.000 de ore până la sfârşitul claselor primare, pe când Rutter, în cartea “Cincisprezece mii de ore”, sugerează că această
cifră se ridică, la sfârşitul şcolii generale, la 15.000. Prin urmare, elevii sunt foarte interesaţi de ceea ce li se întâmplă la şcoală, iar
reacţiile şi percepţiile lor asupra experienţei şcolare sunt semnificative. În ciuda importanţei evidente a ceea ce se petrece în clasă şi în
şcoală, evaluările şcolare şi cercetările efectelor şcolii s-au bazat aproape exclusiv pe aprecierea realizării academice şi a altor
evaluări ce se referă la rezultatele la învăţătură.
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Parteneriatul școală-familie
Cătălina Crețu
Familia este o formă socială de bază, realizată prin căsătorie sau concubinaj neformal, care unește pe soți ( părinți) și pe
descendenții acestora (copiii necăsătoriți). Cuvântul „familia” provine din limba latină, de la „famulus” – sclav în casă.
Înțelesul cuvântului s-a schimbat pe parcursul anilor. E. Stănciulescu consideră că familia este „unitatea socială construită
din adulți și copii, între care există relație de filiație naturală sau socială indiferent de orice alte considerente.
Familia reprezintă cea mai importantă curea de transmisie a normelor culturale din generație în generație.”
Până nu de mult copiii erau educați prin autoritate, pe baza unor dogme religioase și moralitate.
Părinții impuneau regulile, le prezentau copiilor și aceștia trebuiau să le aplice fără compromisuri. Au apărut apoi teorii ce
introduc premisele unui stil educativ mai permisiv.
Meseria de părinte este una dintre cele mai dificile „meserii” din lume. Părinții au responsabilitate imensă, asta și
pentru că părintele este un model pentru copilul său. Responsabilitatea dezvoltării copilului revine în primul rând familiei sale.
Educația adevărată se fundamentează în familie, iar apoi se continuă la grădiniță și la școală. Educația se realizează în primul rând
prin puterea exemplului și apoi prin puterea cuvântului. Școala are rolul de a contribui la formarea personalității copilului. Familiile
trebuie ajutate în a-și stabili obiective pentru copiii lor. Părinții, învățătorii, oamenii de afaceri, statele și guvernele naționale trebuie
să colaboreze pentru a-i ajuta pe copii să se dezvolte. Eficiența școlii poate crește prin colaborarea între școală și familie.Astfel,
există multe motivepentru care cele două componente, familie –școală, trebuie să stabilească legături între ele, sub formă de
parteneriat:
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Învățământul asigură o parte importantă din educația copilului;
O pondere însemnată a educației este reprezentată de educația din afara școlii;
Părinții, ca parteneri în procesul educării copiilor, au dreptul să influențeze gestiunea școlară.
Învățătoarea trebuie să cunoască particularitățile fiecărui stadiu de dezvoltare a copilului, posibilitățile lui intelectuale și
particularitățile de comportament. Dar învățătoarea și școala nu pot să-și atingă obiectivele fără să aibe parte de
implicarea familiei. Din păcate, de multe ori, colaborarea școală- familie este perturbată fie de neimplicarea familiei,
fie de incapacitatea cadrului didactic de a privi părintele ca pe un partener în educarea copilului și nu ca pe un copil.
O condiție ca parteneriatul școală- familie să fie eficient o reprezintă consilierea obiectivă a părinților.
Suntem obligați să ținem cont de faptul că există niveluri culturale șu psihopedagogice diferite ale familiilor copiilor dintr-o școală.
De aceea, identificăm principii diferite ale imaginii școlii din partea părinților. Se conturează, în acest fel, necesitatea
consilierii părinților odată cu procesul educării copiilor acestora. Învățătoarea va realiza un program de consiliere a părinților
în care vom găsi activități precum: lectorate, ședințe cu părinții.......
Părinții, ca primi profesori ai copiilor lor, ar trebui:
Să elaboreze un program zilnic pentru teme
Să citească împreună cu copilul
Să folosească televizorul cu înțelepciune
Să păstreze legătura cu școala
Să-i laude pe copii, să le aprecieze efortul
”Pentru a realiza o schimbare reală în școli, părinții trebuie să fie direct implicați în educarea copiilor. Astfel că, pentru a susține aceasta,
e nevoie și de sprijin din partea școlilor și a comunităților.”
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Școlile ar trebui:
Să încurajeze familiile și profesorii să stabilească acorduri de învățare
Să ofere teme, care să-i atragă pe părinți
Să extindă programul de lucru din școală
Să creeze un centru de lucru pentru părinți.
Comunitățile pot sprijini relațiile dintre familii și școli în mai multe moduri. Comunitățile ar trebui:
Să contribuie la educarea generațiilor următoare, prin voluntariat
Să sprijine dezvoltarea copiilor și a familiilor lor
- Să sprijine existența unor orare flexibile ale părinților la locul de muncă și a unor programe speciale pentru ca
- aceștia să participe la activitățile școlare ale copiilor lor.
Atunci când părinții, elevii și cadrele didactice devin și se consideră parteneri în educație, în jurul elevilor se formează o comuniune de
suport. Parteneriatele reprezintă o componentă esențială în organizarea și desfășurarea activităților în școală, în clasele de elevi.
Pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condiții e nevoie ca toți factorii implicați în procesul educațional să formeze o
echipă în care fiecare știe ce are de făcut și ăi acordă partenerului respectul și încrederea cuvenită.
Bibliografie:
„Parteneriat în educație – familie – școală- comunitate” – Adina Băran- Pescaru, Editura Aramis, București
Stănciulescu Elisabeta – ”Sociologia educației Familiale”- Vol.I și Vol. II,Editura polirom,Iași ,2002
Agabrian Mircea – ”Școala,Familia,Comunitatea”- Institutul European,Iași,2011
Agabrian Mircea,Vlad Millea – ”Parteneriate Școală-Familie-Comunitate- Institutul Euroapean,Iași,2005
https://www.scribd.com/document/123130160/familia-celula-de-baza#scribd
didactic.ro
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Abordarea holistă a problematizării
Roxana Georgescu-Moise
Problematizarea este modalitatea de a crea în mintea elevului o stare (situaţie), conflictuală (critică sau de nelinişte)
intelectuală pozitivă, determinată de necesitatea cunoaşterii unui obiect, fenoment, proces sau a rezolvării unei probleme
teoretice sau practice pe cale logico-matematică sau experimentală. Problematizarea este o metodă cu caracter
activ-participativ, formativ, euristic, capabilă să determine activitatea individuală, independentă, să antreneze şi
să dezvolte capacităţi, imaginaţia, gândirea logică, convergentă, divergentă, productivă, creativă, formularea de ipoteze şi găsirea
de soluţii de rezolvare/aplicare.
Există trei tipuri de problematizare: a) Întrebarea – problemă; b) Problema; c)Situaţia-problemă.
Etapele problematizării: a) crearea/alegerea tipului de problemă /problematizare; b) reorganizarea fondului
aperceptiv, dobândirea de noi date şi restructurare a celor vechi în raport de datele noi într-un sistem unitar adecvat rezolvarării
tipului de problemă; c) stabilirea/elaborarea variantelor informative sau acţionale de rezolvare şi alegerea soluţiei optime; d)
verificarea experimentală a soluţiei elaborate/alese. În ceea ce privește alegerea problematizării că metodă de învățământ, cadrul
didactic este pus în situația de a alege/ propune situaţii problemă conform obiectivelor programei analitice respectând principiile
didactice (particularităţile de vârstă, predare - învăţare de la simplu la complex, de la particular la general, de la general la
particular, învăţării active şi temeinice, etc.), de a sprijini şi conduce noua învăţare pe baza problematizării şi îmbinând
problematizarea cu alte metode; de a utiliza material didactic adecvat; sprijinirea rezolvării acesteia; de învăţare problematizată cu
reactualizarea şi restructurarea cunoştinţelor, cu identificarea contradicţiilor, cu analiza problemei în variante de rezolvare, cu
verificarea şi evaluarea soluţiilor, creativitate; de îmbinare a rezolvării euristice cu cea algoritmică; de combinare cu alte metode;
de activizare prin folosirea raţionamentelor (inductive, deductive, transductive), a asociaţiilor după diferite criterii, analogii,
modificări, simplificări
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de diversificare a contradicţiilor posibile între cunoştinţele anterioare şi cele noi, între diferitele nivele de
cunoaştere, între concepţia(iile) anterioare şi cea nouă (cele noi); între teorie şi practică;
de alegere / verificare/ evaluare a soluţiei/soluţiilor corecte dintr-o succesiune dată / propusă /elaborată(aflată);
de aplicare şi verificare a soluţiei/soluţiilor; de diversificare a rezolvării contradicţiei prin asociaţie de idei,
analize, încercări succesive; de antrenare-participare a elevului în formularea problemei pe baza materialului anterior;
de găsire de către elev a materialului necesar rezolvării după formulareaenunţarea problemei; de a conduce noua învăţare
diferenţiat în funcţie de particularităţile clasei de elevi, specificul lecţiei, etc.; de a evalua modul de respectare a algoritmului
de lucru, al etapelor rezolvării, al verificării soluţiilor, al evaluării soluţiilor; de a încuraja activitatea de rezolvare independentă
sau în grup a elevilor; de a observa ritmul de lucru şi ritmul /nivelul
de cunoaştere/înţelegere/analiză/aplicare/sinteză/evaluare/creativitate; de adecvare a stilului de predare la stilul de învăţare al elevilor
Elevii sunt puși în situația de predare prin introducerea de întrebări problemă şi sprijinirea rezolvării acesteia;
de învăţare problematizată cu reactualizarea şi restructurarea cunoştinţelor, cu identificarea contradicţiilor, cu analiza problemei
în variante de rezolvare, cu verificarea şi evaluarea soluţiilor, creativitate; de îmbinare a rezolvării euristice cu cea algoritmică;
de combinarea cu alte metode; . ; de activizare prin folosirea raţionamentelor (inductive, deductive, transductive), asociaţiilor
după diferite criterii, analogii, modificări, simplificări; de diversificare a contradicţiilor posibile între cunoştinţele anterioare şi cele noi
, între diferitele nivele de cunoaştere, între concepţia(iile) anterioare şi cea nouă(cele noi); între teorie şi practică; de alegere /
verificare/ evaluare a soluţiei/soluţiilor corecte dintr-o succesiune dată / propusă /elaborată(aflată); de aplicare şi verificare a
soluţiei/soluţiilor; de diversificare a rezolvării contradicţiei prin asociaţie de idei, analize, încercări succesive; de antrenare-participare a
elevului în formularea problemei pe baza materialului anterior;
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de găsire de către elev a materialului necesar rezolvării după formulareaenunţarea problemei;
de utilizare a suporturilor didactice şi a mijloacelor didactice adecvate pentru elaborarea şi
verificarea soluţiei; de comunicare şi prezentare a soluţiei elaborate; de adecvare, dezvoltare şi consolidare
a stilului de învăţare.
Problematizarea este eficientă prin găsirea de soluţii noi la o întrebare, situaţie-problemă ținând cont de următoarele etape:
formulare şi rezolvare de ipoteze; construirea problemei pe baza contradicţiei dintre cunoaşterea anterioară şi prezentă;
necesitatea restructurării experienţei şi cunoştinţelor; crearea unui obstacol în calea cunoaşterii obişnuite
(problema constituie un obstacol în calea gândirii); prezentarea condiţiilor, mijloacelor, nivelului, planului de rezolvare;
respectarea etapelor învăţării; evitarea confuziilor între problematizare şi exerciţiul de creativitate, formularea simplă de întrebări, de
comparaţii, de aplicaţii, rezolvarea prin mai multe căi cunoscute; asigurarea materialelor şi suporturilor didactice adecvate şi necesare.
Bibliografie : - Ioan Bontaş, “Pedagogie”, Bucureşti, Editura ALL.
Elena Joiţa “Educaţia cognitivă”, Iaşi, Editura Polirom.
“Strategii didactice moderne. Metode interactive de predare – învăţare – evaluare”, Amelia Georgiana Boncea, Analele
Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu.
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Compunerile școlare în învățământul primar
Cuțar Cătălina
Elaborarea mesajului scris este o componentă importantă a comunicării. În clasele mari din învățământul primar
(a III-a și a IV-a) se continuă preocupările pentru formarea, fixarea și consolidarea unor deprinderi noi
(organizarea textului în pagină, respectarea părților componente, folosirea semnelor de punctuație etc.).
În aceste clase, elevii învață să elaboreze compuneri școlare. Acestea sunt de mai multe feluri și au, în general, legătură
cu textul studiat.
Etapele posibile de desfășurare a lecțiilor de compunere sunt următoarele:
•
Alegerea temei compunerii – este o etapă foarte importantă. Reprezintă apropierea elevului de tema
pe care urmează să o trateze, prin trezirea interesului față de aceasta.
•
Anunțarea tipului de compunere
•
Analiza materialului de sprijin – elevii se familiarizează cu ilustrațiile, desenele, imaginile, cuvintele și expresiile
care se constituie în sprijin pentru elaborarea compunerilor.
•
Întocmirea planului de idei al compunerii – în funcție de tipul compunerii abordate, cadrul didactic utilizează
materialele de sprijin. •
Dezvoltarea, orală, a planului de idei – fiind diferite, în funcție de creativitatea fiecărui elev, această etapă este extrem de
importantă.
•
Stabilirea criteriilor de apreciere a compunerilor – aceste criterii sunt repere în elaborarea corectă a compunerilor și
în autoevaluarea lor. Aceste criterii se formulează clar, potrivit nivelului de înțelegere al elevilor și se notează la tablă, pentru a fi
vizibile.
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•
Redactarea compunerii – această etapă reprezintă o activitate individuală, intervenția cadrului didactic
se realizează doar dacă este nevoie.
•
Analiza și aprecierea compunerilor- la sfârșitul orei desfășurăm analiza și aprecierea compunerilor.
Dacă este necesar, cadrul didactic poate solicita refacerea compunerii.
Rod al unor activităţi independente şi de creaţie ale elevilor, rezultat al unui efort intelectual propriu, compunerile
contribuie plenar la formarea capacităţilor şi deprinderilor de exprimare fluentă, corectă, coerentă-verbală şi în scris.

Bibliografie:
•
•
•

1.
2.
3.

Crăciun Corneliu, Metodica predării limbii române în învăţământul primar, Editura Emia, Deva, 2002;
Gherghina Dumitru, Aproape totul despre compunerile şcolare, Editura „Didactica Nova”, Craiova, 2005;
Nută Silvia, Metodica predării limbii române în clasele primare, Editura Aramis, Bucureşti, 2002.
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Elaborarea mesajului scris este o componentă importantă a comunicării. În clasele mari din învățământul primar
(a III-a și a IV-a) se continuă preocupările pentru formarea, fixarea și consolidarea unor deprinderi noi
(organizarea textului în pagină, respectarea părților componente, folosirea semnelor de punctuație etc.).
În aceste clase, elevii învață să elaboreze compuneri școlare. Acestea sunt de mai multe feluri și au, în general, legătură
cu textul studiat.
Etapele posibile de desfășurare a lecțiilor de compunere sunt următoarele:
•
Alegerea temei compunerii – este o etapă foarte importantă. Reprezintă apropierea elevului de tema
pe care urmează să o trateze, prin trezirea interesului față de aceasta.
•
Anunțarea tipului de compunere
•
Analiza materialului de sprijin – elevii se familiarizează cu ilustrațiile, desenele, imaginile, cuvintele și expresiile
care se constituie în sprijin pentru elaborarea compunerilor.
•
Întocmirea planului de idei al compunerii – în funcție de tipul compunerii abordate, cadrul didactic utilizează
materialele de sprijin. •
Dezvoltarea, orală, a planului de idei – fiind diferite, în funcție de creativitatea fiecărui elev, această etapă este extrem de
importantă.
•
Stabilirea criteriilor de apreciere a compunerilor – aceste criterii sunt repere în elaborarea corectă a compunerilor și
în autoevaluarea lor. Aceste criterii se formulează clar, potrivit nivelului de înțelegere al elevilor și se notează la tablă, pentru a fi
vizibile.
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Abordarea de tip interdisciplinar în ciclul primar
Georgiana Bălan
“Aportul la cultura generală a fiecărei discipline se exprimă nu prin ceea ce este specific, ci prin ceea ce are
comun, generalizator, transferabil, de la un domeniu la altul”.
Louis Croft
Interdisciplinaritatea în ciclul primar reprezintă un concept cheie, cu ajutorul căruia se poate
realiza un demers educativ centrat pe nevoile elevului, posibilităţile şi ritmurile lui de învăţare, pe rolurile şi demersurile celui ce
învaţă. Abordarea interdisciplinară a conţinuturilor este o necesitate dată de nevoia firească de a explora mediul înconjurător, fizic
şi social, de a-l cunoaşte şi a-l stăpâni. “Interdisciplinaritatea este o formă a cooperarii între discipline diferite cu privire la o
problematică a cărei complexitate nu poate fi surprinsă decât printr-o convergenţă şi o combinare prudentă a mai multor
puncte de vedere.” (C.Cucos,1996) Abordarea interdisciplinară porneşte de la ideea că nici o disciplină de învăţământ
nu constituie un domeniu închis, ci se pot stabili legături între discipline. Interdisciplinaritatea poate fi privită ca o punte între
discipline. Putem aplica interdisciplinaritatea pe baza unei cărți, a unei povestiri. Pornind de la cartea Povestea unui polonic de
Mihaela Coșescu se poate aplica interdisciplinaritatea printr-o multitudine de activități. La Comunicare în limba română – citirea
pe roluri,cuvinte cu același înțeles pentru diverse cuvinte din poveste, precum: amici, capricii, bucate, culcuș, frică, voinic, rost,
etc., descrierea polonicului și a celorlalte ustensile din poveste, crearea unei povești având ca personaj principal o altă ustensilă de
bucătărie.
La Matematică și explorarea mediului putem discuta despre șinșile, despre modul lor de viață, habitat, despre
alimentele cu care se hrănesc și putem folosi polonicul ca instrument de măsură pentru capacitatea vaselor.

51

La Arte vizuale și abilități practice putem desena scena preferată din poveste sau confecționa un ghiveci dintr-un polonic.
La Muzică și mișcare putem face dansul polonicului, ritmul –“Ține ritmul cu polonicul” iar la
Dezvoltare personală putem vorbi despre încrederea în sine și curajul de a-ți urma visul.
Acestea sunt doar câteva idei, totul ține de creativitatea profesorului. În înfăptuirea unui învăţământ
modern, predarea – învăţarea interdisciplinară este o condiţie importantă. Corelarea cunoştinţelor de la diferitele
obiecte de învăţământ contribuie substanţial la realizarea educaţiei elevilor, la formarea şi dezvoltarea flexibilităţii
gândirii, a capacitaţii lor de a aplica cunoştinţele în practică.
Bibliografie
1.
Ciolan, Lucian, Învățarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar, Iași, Editura Polirom, 2008
2.
Crenguţa, Lăcrămioara Oprea, Pedagogie- Alternative metodologice interactive, Bucureşti,
Editura Universităţii din Bucureşti, 2003
3. https://crestemoameni.ro/povestea-unui-polonic-idei-activitati-parinti-profesori/
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Metoda proiectului -aspecte ale utilizării în activitatea didactică
Daniela Băjenaru
. răind într-o societate care se află în continuă mișcare, adaptare și transformare, în activitatea didactică avem nevoie
T
constantă de creativitate și performanță, vizând astfel formarea competențelor elevilor și reușita lor.
Pornind de la îndemnul lui J.J. Rousseau : ”Apropie-l pe copil de probleme și lasă-l să le rezolve singur.
Să-și întemeieze ceea ce știe nu pe ceea ce i-ai spus tu, ci pe ceea ce a înțeles el; să nu învețe știința, ci s-o descopere.”,
elevii sunt susținuți să intre în contact direct cu sursa de informare și încurajați să caute, să exploreze și să cerceteze
pentru a descoperi adevărul, folosindu-și propriile forțe. Astfel, vom face trecerea de la ce învățăm la cum învățăm,
asigurându-le totodată instrumentele și mecanismele optime pentru a-i ajuta cum să învețe. Pentru ca activitatea să fie mai
atractivă și eficientă, întotdeauna vom găsi soluții. În acest sens, în vederea formării personalității elevului, folosim în
cadrul activităților metoda proiectului. Aceasta a fost fundamentată pe principiul învățării active cu sprijin în activitățile
practice, cu finalitate reală. Proiectul este activitatea centrată pe elev, individual sau în grup, care îl încurajează să-și
asambleze cunoștințele într-o viziune personală. Introducerea acestei metode în cadrul activităților, imprimă un caracter atractiv,
aducând varietate și sporește interesul elevului pentru cunoaștere.
Învățarea prin proiecte, le stimulează acestora imaginația și ajută la transferul achizițiilor învățării în viața
personală, viața de zi cu zi. Astfel, după ce a pus la cale și a proiectat procesul de realizare a proiectului propus, elevul
concluzionează că activitatea bine proiectată se desfășoară mai rapid, iar greșelile pot fi evitate. De asemenea, elevul poate
anticipa rezultatele și materialele sau mijloacele pe care le va folosi.
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Folosirea acestei metode ajută la activarea elevului prin libertatea de a alege și de a acționa după bunul plac.
De asemenea, aceasta oferă un mediu vast și semnificativ în care elevul își dezvoltă competențele. Bine aplicată, această
metodă stimulează imaginația elevului și creativitatea.
Consider că, utilizarea ei în cadrul activităților didactice favorizează învățarea activă a elevilor și le
sporește încrederea în forțele proprii, făcându-i mai împliniți.
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. răind într-o societate care se află în continuă mișcare, adaptare și transformare, în activitatea didactică avem nevoie
T
constantă de creativitate și performanță, vizând astfel formarea competențelor elevilor și reușita lor.
Pornind de la îndemnul lui J.J. Rousseau : ”Apropie-l pe copil de probleme și lasă-l să le rezolve singur.
Să-și întemeieze ceea ce știe nu pe ceea ce i-ai spus tu, ci pe ceea ce a înțeles el; să nu învețe știința, ci s-o descopere.”,
elevii sunt susținuți să intre în contact direct cu sursa de informare și încurajați să caute, să exploreze și să cerceteze
pentru a descoperi adevărul, folosindu-și propriile forțe. Astfel, vom face trecerea de la ce învățăm la cum învățăm,
asigurându-le totodată instrumentele și mecanismele optime pentru a-i ajuta cum să învețe. Pentru ca activitatea să fie mai
atractivă și eficientă, întotdeauna vom găsi soluții. În acest sens, în vederea formării personalității elevului, folosim în
cadrul activităților metoda proiectului. Aceasta a fost fundamentată pe principiul învățării active cu sprijin în activitățile
practice, cu finalitate reală. Proiectul este activitatea centrată pe elev, individual sau în grup, care îl încurajează să-și
asambleze cunoștințele într-o viziune personală. Introducerea acestei metode în cadrul activităților, imprimă un caracter atractiv,
aducând varietate și sporește interesul elevului pentru cunoaștere.
Învățarea prin proiecte, le stimulează acestora imaginația și ajută la transferul achizițiilor învățării în viața
personală, viața de zi cu zi. Astfel, după ce a pus la cale și a proiectat procesul de realizare a proiectului propus, elevul
concluzionează că activitatea bine proiectată se desfășoară mai rapid, iar greșelile pot fi evitate. De asemenea, elevul poate
anticipa rezultatele și materialele sau mijloacele pe care le va folosi.
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Inteligența emoțională la școlarul mic
Dobrescu Oana Silvia
. tudiile făcute în domeniul psihologiei în ultimul deceniu arată că inteligența emoțională joacă un rol hotarâtor în reușita în viață
S
a unui om. Dezvoltarea acestui tip de inteligență de la cele mai fragede vârste devine astfel o prioritate pentru părinți și profesori.
Ne bucurăm când la debutul copilului în clasa pregătitoare, constatăm că el știe mai mult decât ar trebui pentru vârsta lui. Putem
afirma că îl putem înscrie direct în clasa I. Este, totuși, bagajul cunoștințelor suficient pentru a spune despre un copil că este
inteligent?
Un copil inteligent din punct de vedere emoțional este un copil deschis, conștient de emoțiile sale și de ale celor din jur, un copil
care poate vorbi liber despre ceea ce simte. De asemenea, acest copil comunică foarte ușor despre preocupările pe care le are,
despre ce îl interesează, pune întrebări fără a-i fi teamă că va fi catalogat drept neștiutor. Este un copil sigur pe el, care se joacă
în grup, care lucrează eficient în echipă, care împarte lucrurile și cunoștințele sale cu cei din jur. Nu face acele crize de
comportament în care își manifestă furia lovind din picioare sau refuzând să mai facă un anumit lucru.
În general, inteligența emoțională are la bază câteva direcții: înțelegerea propriilor emoții, gestionarea eficientă a acestora,
creșterea semnificativă a calității vieții, înțelegerea persoanelor din jur, crearea de relații cât mai bune, crearea unei bune imagini
personale. La școlarul mic, studierea oricărei discipline la clasă dezvoltă acest tip de inteligență
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.Aceasta poate fi dezvoltată prin lectură, dar și prin joc, când putem canaliza și corecta reacțiile greșite ale copilului în
momentul trăirii diverselor tipuri de emoții. Scenetele și jocurile de rol sunt bine venite în trăirea emoțiilor.
Muzica are și ea rolul său în dezvoltarea inteligenței emoționale, profesorul discutând cu copilul despre mesajul transmis de
cântec prin versuri, dar și prin intensitatea melodiei.
Pentru a realiza o legătură eficientă între inteligența emoțională și celelalte tipuri de inteligență, trebuie avute în vedere anumite
criterii:
Dezvoltarea încrederii copilului în propriile forțe, în propriile abilități și competențe;
Curiozitatea;
Dorința de a-și exterioriza și de a comunica despre propriile trăiri și emoții;
Dezvoltarea acestei laturi a inteligenței duce la: reușita școlară, performanțe și autodepășirea propriilor limite a școlarilor.
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Idei practice pentru o învățare digitalizată
Laura Sîrbu
. na dintre metodele alternative de evaluare, alături de investigație, portofoliu și autoevaluare, este proiectul.
U
Prin intermediul acestuia, elevii pot să realizeze activități pe grupe, cercetări chiar și în afara școlii, acest lucru
constituind un avantaj pentru unii dintre ei, care se pot simți uneori inhibați. Încă de la început sunt stabilite tema
proiectului, obiectivele, împărțirea sarcinilor, politica resurselor materiale și data finalizării. Profesorul deține rolul unui
tutore ce coordonează proiectul pas cu pas și al unui evaluator continuu. Rezultatele sunt evaluate la final în clasă.
Ca și modalitate de prezentare a proiectului, elevii aleg de multe ori prezentările PowerPoint, însă există o alternativă mai
modernă a acestui instrument și anume Prezi.
Prezi reprezintă o aplicație informatică, mai cu seamă o aplicație web, prin care pot fi realizate prezentări ale unor
lucrări, proiecte, activități, etc. mult mai convingătoare și atractive, întrucât oferă mai multe oportunități și poate avea
un impact mai puternic. Grafica aplicației este una prietenoasă, iar legăturile dintre componentele prezentării sunt mai
dinamice, fără a lăsa impresia unor ”rupturi” a slide-urilor, cum se observă în prezentările clasice.Prezentările se realizează și pot
fi accesate și modificate online, din contul personal pe siteului Prezi, dar în același timp pot fi descărcate și pe laptopul sau
calculatorul personal. Dezavantajul ar fi spațiul limitat de stocare pe care aplicația îl pune la dispoziție și imposibilitatea de a
edita offline,în mod gratuit. Pentru a realiza o prezentare, elevii își pot alege un șablon pe care apoi să-l personalizeze cu imagini
și text. De altfel, meniul nu este unul complicat, dar permite obținerea unor efecte interesante ce pot avea un impact
pozitiv asupra receptorilor. Fiecare element poate fi ulterior mutat, redimensionat, iar utilizatorul poate schimba
aspectul general al prezentării dintr-o galerie de stiluri.
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Un avantaj semnificativ este modul de rulare al prezentării, acesta fiind unul animat, cu efecte de
mărire și micșorare (zoom in și zoom out), și nu sub serie de slide-uri. De asemenea, abordarea
nonliniară a spațiului prezentării, cât și posibilitatea de a privi elementele din cadrul ei din orice poziție
constituie o inovație. Alegerea aplicației Prezi reprezintă un instrument folositor și captivant în ceea ce
privește educația digitală.
Mediile de învățare virtuale nu trebuie să se limiteze doar la transferul de cunoștințe pe suport magnetic,
prin intermediul internetului. Acestea trebuie să stimuleze motivația și munca individuală a elevului, să
genereze probleme și să stimuleze rezolvarea acestora în cadrul grupului de discuții. GeoGebra este un
software dinamic, gratuit, foarte util în procesul de predare-învăţare a disciplinei matematice pentru toţi anii
de studiu. Este uşor de utilizat, interactiv şi dispune de o mulţime de exemple practice de geometrie, algebră,
analiză care îi pot ajuta pe utilizatori să înţeleagă mai bine cum se rezolvă diverse probleme şi exerciţii.
Acest soft dispune de o versiune în limba română şi de o variantă online
(http://www.geogebra.org/webstart/geogebra.html).
Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot vedea
toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. Jocurile on-line sunt aplicații îndrăgite de copii, dar și de
cadrele didactice, deoarece își păstrează simțul ludic. O aplicație care a captat atenția elevilor, ce poate fi
integrată la toate disciplinele este https://toytheater.com
TOY THEATER
Teatrul de jucării este o colecție de jocuri educaționale interactive:
Jocul „BINGO”: Adunări, scăderi în concentrul 0-20 cu și fără trecere peste ordin:
https://toytheater.com/bingo/
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Poate fi integrată cu succes pe tematica meseriilor, printr-o abordare integrată captivantă
https://toytheater.com/sticker/
Experimentele virtuale pot fi derulate folosind Crocodile Clips.
Crocodile Clips nu reprezintă doar un instrument puternic, ci și un adevărat laborator complementar în activitatea de
predare-învățare.
Yenka reprezintă o nouă generație a pachetelor Crocodile Clips, ce cuprinde patru secțiuni : matematică, științe,
tehnologie, informatică.
Chemcollective (http://www.chemcollective.org)
Acesta este o colecție de laboratoare virtuale, scenarii didactice și teste care pot fi utilizate în multe metode de predare ca
pre-laboratoare, alternative la temele din manuale precum și ca activități pentru lucru individual sau în echipă în cadrul
formal. Chemcollective este o bibliotecă digitală ce cuprind activități de instruire online pentru chimie generală și
permite elevilor să-și proiecteze și să-și realizeze propriile experimente atunci când acestea nu pot fi realizate fizic
într-un laborator. În figura următoare este ilustrat un laborator virtual cu ajutorul softului Chemcollective.
JINGSAWPLANET- este o aplicație care permite încărcarea unui fișier de tip text sau fotografie și decuparea unor piese ,
în funcție de complexitatea dorită( se pornesște de la 3 și se ajunge pînă la sute de bucăți. Este o aplicație gradtuită și nu
necesită crearea unui cont de utilizator. Se poate accesa de aici www.jingsawplanet.com .Creatoarele online sunt
aplicațiile ușor de folosit, foarte vizibile, care ne ajută să creăm colaje, animații, slide-showuri, filmulețe, etc.
Cele mai cunoscute sunt Pizap, Pixl, Kizoa, Animoto.
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Pizap este un editor online cu ajutorul căriua putem edita imagini, crea colaje cu fotografii,
afise în format digital, etc. Este foarte ușor de utilizat, este gratuit și nu necesită crearea uni cont.
Se poate accesa aici https://www.pizap.com/
Școli cu Sclipici ( https://scolicusclipici.noi-orizonturi.ro/carti/)-bibliotecă virtuală cu cărți pentru copii
• Educa Play (https://www.educaplay.com)- pentru a crea activități educaționale online
• ED puzzle ( https://edpuzzle.com)- pentru a transforma orice videoclip într-o lecție interactivă excelentă.
• Activ text book (https://activetextbook.com)
-pentru a transforma orice PDF într-o carte interactivă.
•
Playbuzz (https://www.playbuzz.com) - pentru a crea teste, jocuri, sondaje etc.
Instrumentele digitale adaugă un plus de valoare actului instructiv-educativ. Ele trebuie folosite atât în școala fizică, cât
și în cea online, inserarea lor în secvențe didactice, ducând la o lecție atractivă, la o creștere a motivației elevilor.
Bibliografie și webografie:
Albulescu, I, Catalano, H- ,,Procesul de instruire in mediul online,, Editura DPH, 2021.
https://www.playbuzz.com
https://activetextbook.com
https://www.educaplay.com
https://www.pizap.com
http://www.chemcollective.org
https://toytheater.com/sticker
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Dimensiunea ergonomică a clasei de elevi
Oana Alexandru
Investigaţiile realizate pe domeniul managementului clasei de elevi au început să atingă şi anumite subiecte
considerate pana în prezent elemente conexe procesului instructiv-educativ. Aceste probleme, dintre care le
amintim pe cele ale structurii ergonomice (dispunerea mobilierului din clasa, vizibilitatea şi pavoazarea sălii de
clasa), nu pot fi considerate ca secundare sau lipsite de importanta pentru succesul activităţii la catedra a cadrului
didactic. Suporturile investigaţionale moderne aduc probe certe în favoarea acestor dimensiuni, considerându-le
fundamentale în economia generala a procesului didactic, ca proces managerial. Analiza unor subiecte, cum ar fi
cele anterior menţionate: dispunerea mobilierului din sala de clasa, vizibilitatea, în sensul poziţionării elevilor în
bănci şi pavoazarea sălii de clasa, au determinat reconsiderarea unor structuri dimensionale ale managementului
clasei de elevi.
Dispunerea mobilierului în sala de clasă
Mobilierul şcolar reprezintă o parte importanta a bazei tehnico-materiale a învăţământului şi, potrivit specialiştilor
domeniului, 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 intra atât piesele destinate locurilor de studiu şi de învăţare ale elevilor cât şi
mobilierului personal rezervat cadrului didactic.
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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.
Istoricul mobilierului în sala de clasă datează încă din antichitate sub forma mesei simple, devine mobilier în
epoca medievale (în jurul catedralelor) şi poate fi considerată în accepţiunea sa modernă odată cu sistemul
monitorial al lui Bell şi Lancaster. În sistemul de învăţământ romanesc banca a fost introdusa în jurul anului
1830, în timp ce preocupările faţă de subiectul ergonomiei şcolare nu au încetat să fie exercitate cu adevărat
interes. Teoreticieni ca D. Brandza au emis puncte de vedere constructive asupra variantelor moderne de
mobilier şcolar. Atributele moderne ale mobilierului sălii de clasă sunt după Ullich (1995): simplitatea,
funcţionalitatea, durabilitatea instrucţionalitatea şi modularitatea. Specialiştii în ergonomie şcolară sunt
preocupaţi în momentul de faţă de realizarea unui mobilier al sălii de clasa după standardele anterioare, care
poate să ofere elevului atât autonomia funcţională cât şi posibilitatea de organizare a activităţii educaţionale pe
grupuri de elevi.
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 somato-fiziologice şi de sănătate ale elevilor.
Totodată, vizibilitatea este condiţionată de dispunerea mobilierului în clasa de elevi (variabila spre
exemplu în funcţie de orientarea după anumite surse de lumina) şi de starea de sănătate a
elevilor. La acest nivel avem în vedere copiii cu deficiente de vedere, cu deficiente de auz, cu
deficiente structurale ale scheletului precum şi copiii care din punct de
vedere fizic sunt variabili după înălţime.
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Ţinând cont de aceşti parametri fizici, biologici şi medicali, într-o strânsă dependenta şi cu
parametri de tip social şi instrucţional, cadrul didactic va lua cele mai bune decizii rezultate din
combinaţiile de alternative posibile. Selecţia se va face printr-o susţinere criterială armonioasa, punându-se la
acest nivel pe primul plan argumentele de tip medical şi fizic. Este recomandabila şi aici stimularea unei
dinamici a poziţiilor în ocupate în bănci de elevi, astfel încât permutările respective să nu încalce legile
biologice, fizice şi medicale anterioare dar, totodată, să nu contravină nici normelor psihopedagogice , instructiv
educative şi de socializare ale elevilor în sala de clasa.
Amenajarea sălii de clasă
Cele mai interesante analize de nivel managerial nu exclud variabilele de mediu cultural-estetic ale clasei de
elevi. Cadrul didactic trebuie să respecte din punct de vedere managerial ideea ca, clasa, ca grup organizat poate
să se identifice la nivelul culturii manageriale prin intermediul unui element de individualizare ( o mascota, spre
exemplu) şi să-şi eficientizeze structura grupală interioara prin intermediul unui spaţiu (pereţii sălii de clasa, alte
piese de mobilier decât cele strict şcolare) amenajat după legile instructiv-educative, estetice dar, nu în ultimul
rând, şi după cele manageriale.
Cultura grupală a clasei de elevi presupune promovarea atât a unor valori instrumentale cât şi a unor valori
expresive (sloganuri, simboluri, ceremonii, ajungându-se chiar pana la adevărate "ritualuri de socializare"), cele
din urma constituindu-se în adevărate fundamente pentru primele.
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Sărbători fericite alături de cei dragi,
liniște și pace în suflete!

Echipa J4K
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