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Jocul în dezvoltarea limbajului la preşcolari – Mădălina Floroiu
Dezvoltarea și formarea vorbirii copiilor trece prin anumite etape de dezvoltare. Mai întâi, bebelușul merge, apoi bolborosește, apoi începe să
pronunțe primele cuvinte, propoziții și, în final, fraze. În trecerea acestor etape de dezvoltare a vorbirii, părinții își asumă un rol important în
stimularea limbajului: vorbirea cu el, familiarizarea cu obiectele și cu ceea ce se întâmplă în mediul său, astfel copilul învață despre lume, dezvoltă
mecanismele vorbirii și își dezvoltă vocabularul.
Limbajul este într-o relație strânsă cu jocul. Prin joc, copilul își organizează comportamentul, activitățile mentale, dar și invers, jocul îi permite
copilului să-și extindă limbajul expresiv și cuprinzător, realizând o dezvoltare completă a limbajului.
Jocul este mijlocul firesc de învățare pentru copil, prin el creează și recreează situații de viață cotidiană din care preia cunoștințe, trăiește,
socializează și învață să rezolve situații.
Stimularea limbajului este diferită în funcție de vârsta copilului. Copilăria este o perioadă de expansiune continuă a limbajului. Din acest motiv,
jocurile pe care le veți găsi mai jos sunt destinate copiilor între 3 și 6 ani.
1. MIMA
Acesta este cel mai comun joc de familie, deoarece este distractiv atât pentru copilul de 3 ani, cât şi pentru bunici. Acest joc încurajează munca în
echipă, recunoașterea efortului celuilalt, citirea-scrierea (putem scrie singuri cartonașele – atunci când cel mic învaţă literele), conștientizarea
lexicală/fonologică (putem indica câte litere are cuvântul sau câte cuvinte are propoziția), clasificarea după categorii (putem indica cărei
categorie/grupă îi aparține ceea ce vom reprezenta: este un animal, o profesie, un obiect din bucătărie, un articol vestimentar, etc.), abilități
motrice și analiza informațiilor pentru a putea da un răspuns corect.
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2. INVENTATORUL DE POVEŞTI
Într-o cutie vom pune diferite elemente/ obiecte (animale, pietre, păpuși, jetoane, etc.). Obiectivul este ca cei mici
să creeze o poveste în care să se regăsească elementele pe care le vom indica. Le putem da o bucată de hârtie pentru
ca ei să-și deseneze povestea sau scenariul în care are loc.

3. CĂRŢI CU IMAGINI
Cărțile cu imagini sunt grozave pentru a încuraja limbajul și imaginația. Nu este nimic scris, care să ne permită să punem nuanțele pe care le dorim poveștii.
Cereți-i copilului să vă spună ce se întâmplă. Puteți spune pe rând ce se întâmplă pe fiecare pagină, astfel încât povestea să se construiască puțin câte puțin. Această
opțiune vă permite și să fiți modelul copilului. Încercați să subliniați culorile, emoțiile și detaliile. Arătă și gesticulează mult!
4. JOCURILE DE ROL:
De la vârsta de 3 ani, copiii încep să reproducă scene din viața reală. Putem folosi jocuri ca să învețăm despre situațiile de zi cu zi (ce facem când mergem la supermarket,
la restaurant sau când ne jucăm în parc). Toate aceste situații sunt pline de reguli și interacțiuni cu ceilalți: salută, cere ceva, împarte jucării, etc.
Pentru ca acest joc să fie cât mai benefic pentru cei mici, este important să-i lăsăm să acționeze. De exemplu, dacă ne jucăm cu păpuși, putem face o cădere și spune „Au!
M-am lovit, ce pot să fac?” – astfel îi învităm pe cei mici să interacționeze cu noi. Trebuie să facem o pauză pentru a aştepta răspunsul lor. Dacă observăm că cel mic nu
știe ce să facă, noi vom fi cei care vom juca rolul: putem să luăm o altă păpușă și să-i spunem: „Nu-ți face griji, te ajut să mergi la spital. Acolo, un doctor o să te trateze.”
Important este că spunem povești și dacă acestea pot fi distractive, cu atât mai bine. Jocul trebuie să fie ca un film, unde dintr-o dată se întâmplă ceva neașteptat și
trebuie să decidem ce să facem.
5. CE AM PE CAP?
Pentru acest joc avem nevoie de jetoane cu diferite animale/ obiecte/ articole vestimentare şi de o panglică (cu aceasta vom fixa jetoanele pe fruntea jucătorului). Este un
joc în care trebuie să ghicim cine sau ce suntem. Cel care are imaginea pe cap trebuie să pună întrebări celorlalţi jucători pentru a ghici ce jeton are pe cap. Jucătorii pot
răspunde doar cu DA sau NU. De exemplu, „Sunt un animal?”, dacă răspunsul este „Da”, atunci continuăm cu întrebările „Am coadă? / Mănânc banane? / Ştiu să înot?,
etc.”
Acest joc vă permite să lucrați atât raționamentul verbal, cât şi vocabularul şi memoria. Pentru copiii mai mici poate fi puțin greu de înțeles regula jocului de la început.
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6. PE CINE CAUT?
Acest joc necesită în general mai mulţi participanţi. Fiecare jucător la rândul său va da indicii despre o persoană din acea cameră, de exemplu:
„Caut pe cineva care are ochii albaștri, părul lung, îi plac pisicile, dar nu îi place laptele”, primul care ghicește despre cine este vorba îi va lua locul
jucătorului care propune următoarea căutare.
La acest se poate permite includerea hainelor în descriere: „Caut pe cineva care are şosete albe, bluză albastră, are pe cap o bentiţă...”.

Povestea educatoarei – metodă didactică și aplicare la grupă – Corina Cenușă
Pentru a alege metodele potrivite într-o anumită situaţie de învăţare, cadrul didactic trebuie să ţină seamă de factorii obiectivi şi de factorii subiectivi. Factorii
obiectivi se referă la obiectivele educaţiei și la logică internă a ştiinţei din cadrul căreia sunt selectate informaţiile transmise. Factorii subiectivi se referă la contextul
uman şi social, personalitatea profesorului, psihologia elevilor şi a colectivului de elevi.
Povestirea este una dintre activitățile de educare a limbajului cele mai plăcute copiilor, întrucât le satisface nevoia de cunoaştere şi de afectivitate, le stimulează
imaginaţia şi constituie cadrul optim de exersare a capacității de comunicare. În grădinița de copii povestirea este folosită atât că metodă de expunere şi comunicare de
cunoştinţe, cât şi că formă de activitate destinată cunoaşterii mediului şi dezvoltării vorbirii preşcolarilor. Povestirea că specie literară nu este folosită în învățământul
preşcolar, acest termen fiind folosit cu consecvență, doar în limbajul didactic.
ETAPELE UNEI ACTIVITĂȚI DLC(educarea limbajului)
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1.Anunțarea activității-se precizează numele poveștii și sarcinile acestora care urmează să fie îndeplinite după terminarea poveștii
2.Expunerea poveștii de către educatoare
Povestea Scufița Roșie
Se va redă conținutul acesteia cât mai expresiv, folosind mimica și gestică corespunzătoare.Conținutul povestirii va fi expus urmărindu-se succesiunea momentelor
principale cu ajutorul ilustrațiilor.Pe parcursul povestirii se vor explică cuvintele necunoscute
3.Momentele narațiunii
a) Expozițiunea: Ne este prezentat personajul principal, Scufița Roșie. Acaesta e trimisă de mama ei să-i ducă mâncare bunicii sale.
b)Intrigă: Scufița Roșie se întâlnește cu Lupul.
c)Desfășurarea acțiunii: Scufița Roșie se duce acasă la bunica ei. Acolo observă că are ochii, urechile și mâinile foarte mari.
d)Punctul culminant: Lupul o înghite pe Scufița Roșie.
e)Deznodământul: Vănătorul o salvează pe Scufița și pe bunica ei.

4.Fixarea conținutului-se va realiza pe baza imaginilor din poveste:
a)Cum se numește povestea?
b)Despre cine este vorba în poveste?
c)Cu cine se întâlnește Scufița Roșie în pădure?
d)Unde se ducea Scufița Roșie?
e)Cine a salvat o pe bunicuță?
Structura clasică a poveștii presupune:
-un început /o introducere care prezintă un conflict /o situație conflictuală care incită interesul copiilor,
-urmează nucleul poveștii, care de obicei complică situația conflictuală, și partea finală a poveștii unde este prezentată rezolvarea conflictului .
În activitatea cu preșcolarii educatoarea optează pentru planșee, desene, figurine, pentru a le oferi support concret copiilor, le orientează memoria
și îi ghidează în urmărirea succesiunilor întâmplărilor.
Povestirile educatoarei contribuie totodată la familiarizarea copiilor cu structura limbii, cu bogăția și expresivitatea ei, își însușesc cuvinte și
expresii noi, proverbe și structuri gramaticale corecte.Poveștile spuse copiilor au valoare formative, educative și contribuie la formarea unor
trăsături etice și morale, iar copiii își aleg modele de comportament și de viață
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Importanța deprinderilor de autonomie în pregătirea pentru școală – Lavinia Chiru
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Pregătirea pentru şcoală se referă la nivelul de dezvoltare a unui copil, din punct de vedere cognitiv, socio-emoţional, motric, dar şi din
punct de vedere al autonomiei. Toate aceste conduite îndeplinite îi vor asigura preşcolarului adaptarea la mediul şcolar. Referindu-ne cu
precădere la competenţele de autonomie personală, acestea se referă la capacitatea copilului de a rezolva probleme cotidiene specifice
grupului de vârstă din care face parte. Pregătirea pentru şcoală se realizează pe parcursul celor trei, patru ani de grădiniţă, atunci când copilul
învaţă să-şi coordoneze aromonios mişcarile, să realizeze propoziţii şi fraze corecte, să povestească, să se joace, işi dezvoltă memoria, atenţia
învăţând să lucreze ordonat. Baza autonomiei personale se pune încă de la vârste foarte mici, cu un minim de competenţe motorii şi verbale
necesare pentru a se descurca. De asemenea, capacitatea unui copil de a deveni independent este o bază importantă în dezvoltarea celorlalte
abilităţi:cognitive, sociale etc. De fapt, autonomia personală stă în conştientizarea faptului că te poţi descurca singur. Când copilul ştie că
poate, el este motivat să încerce, dar şi bucuros atunci când va reuşi. Autonomia unui copil atrage după sine încrederea în propiile forţe,
curajul de a explora lumea înconjurătoare, dar şi de a încerca să rezolve diverse probleme, găsind strategii adecvate. Cu cât părintele va sta
mai mult ,,în umbra,, copilului, cu atât mai mult copilul îşi va dezvolta mai eficient autonomia şi capacitatea de a gestiona singur diverse
situaţii. Un copil cu autonomie scăzută va evita situaţiile dificile, astepând permanent ajutor din partea celor din jur. Cel mai adesea, un copil
care este hiperprotejat de către cei din jur va suferi atunci când va da piept cu realităţile vieţii, neştiind cum să facă faţă regulilor. Sunt
disponibile, de asemenea scale de evaluare a gradului de autonomie personală, această scală indicând ce abilităţi sunt bine dezvoltate,
respectiv laturile unde este nevoie de exerciţiu, comparativ cu nivelul său de vârstă. Prin aplicarea acestei scale părinele va ştii când şi unde să
intervină, penru a remedia posibilele probleme de autonomie. O latură importantă pe care se bazează autonomia în rândul preşcolarilor,
constă în auto-control. Astfel, copiii învaţă să-şi controleze impulsurile, gândesc înainte să reacţioneze. Copiii sunt capabili să discernă între
bine şi rău, să conştientizeze un potenţial pericol, devenind capabili să recunoască provocările adecvate şi inadecvate, acţionând conştient şi
adecvat. Clasa pregătitoare va fi o nouă etapă pe care copilul preşcolar o va parcurge cu real succes dacă va fi încurajat constant şi îndrumat să
exploreze lumea dincolo de plasa de siguranţă care îi este oferită de către adult.

Cum dezvoltă grădinița creativitatea copilului preșcolar – Mădălina Drugă
Când spunem despre o persoană că este creativă, ne gândim la diferite materiale, culori, acuarele, bloc de desen, lut, etc. Când le cerem copiilor să fie creativi, se
întâmplă același lucru - ei se îndreaptă direct către plastilină, lut, foi de hârtie, markere, boloc de desen, dar creativitatea reprezintă mai mult decât atât. În general
oamenii au o concepție oarecum distorsionată și reductivă despre creativitate, și anume că o persoană creativă este acea persoană care deține capacități artistice ieșite
din comun, fiind înțeleasă ca un talent înnăscut, dar de fapt, creativitatea este mai mult o abilitate decât un talent, o abilitate la fel ca orice abilitate pe care ființa
umană o deține și care poate fi cultivată. Un exemplu în acest sens îl reprezintă marii artiști, (pictori, sculptori, muzicieni, dansatori, etc.) care atunci când exersează
devin experți în domeniul lor.
În perioada preșcolară, când toate procesele cognitive se dezvoltă activ, copilul are capacitatea de a vedea noul în ceea ce-i pare obișnuit unui adult. Având în
vedere faptul că toți copiii sunt creativi, dar la niveluri diferite, dacă nu încurajăm creativitatea, capacitatea creativă va depinde în întregime de talentul înăscut, dar
dacă oferim pregătire sistematică, putem depăși acest nivel. Creativitatea reprezintă cheia succesului în aproape toate acțiunile pe care le inteprindem. Atunci când
vorbim despre creativitate nu trebuie să ne limităm doar la artă și muzică, ea fiind esențială și pentru știință, și pentru inteligența socială și emoțională, deoarece fără
creativitate în viețile noastre, totul s-ar repeta. Creativitatea reprezintă capacitatea de a oferi diferite tipuri de răspunsuri sau soluții originale unei probleme, sau
capacitatea de a avea idei care servesc la schimbarea modului în care se fac lucrurile. Știm că lumea preșcolarului este o lume a imaginației și a magiei, iar
preșcolaritatea este favorabilă dezvoltării abilităților creative, deoarece în această perioadă copiii sunt extrem de curioși și au o mare dorință de a afla cât mai multe
lucruri despre tot ceea ce-i înconjoară. Prin urmare, unul dintre obiectivele pe care le urmărește educația preșcolară, este dezvoltarea abilităților și potențialului
creativ al fiecărui copil. În acest context, stimularea abilităților creative are o importanță deosebită deoarece creativitatea este mai bine dezvoltată în copilărie datorită
faptului că la această vârsta copilul este mult mai receptiv la stimuli iar imaginația nu este încă limitată de cunoștințele sau raționalitatea impuse de școală și
societate. Știm că fiecare persoană se naște cu un potențial incredibil, iar copilul în primii ani de viață are o minte absolut creativă, abordează viața și lumea cu o
curiozitate de nedescris. La această vîrstă copilul este capabil să transforme o cutie într-o navă spațială, un băț într-o sabie, este capabil să creeze din plastilină
personajele unui basm și multe alte lucruri care îi lasă fără cuvinte, îi uimesc pe adulți.
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Copilul cunoaște lumea prin joacă, iar joaca este cu siguranță un instrument pe care îl putem folosi cu toții în dezvoltarea copilului. Jucăriile
de construit precum cuburi, bețe, lego, etc. au un potențial mare pentru stimularea creativității copilului, întrucât neavând un scop predefinit,
lasă loc imaginației, iar copilul îi va găsi de fiecare dată un scop nou și original în joaca sa. Aceste jucării ajută la dezvoltarea imaginației și a
gândirii creative, la aplicarea cunoștințelor teoretice în viață. De exemplu, un copil construiește o clădire din cuburi. În primul rând, o reprezintă
mental cu ajutorul gândirii figurative, apoi transferă această imagine în realitate. Atât părinții cât și educatorii trebuuie să ofere copilului
oportunitatea de a experimenta și de a crea. Pentru a dezvolta creativitatea copilului este necesar să-i oferim un mediu stimulant în care să se
simtă liber și să exploreze, fără să-i impunem reguli rigide. În acest sens, educatorii au o mare responsabilitate, dar și o oportunitate grozavă de a
crește copii creativi care mai târziu vor deveni adulți creativi. În viața ne putem confrunta cu diferite situații, dar abordarea creativă ne poate
salva, ne poate ajuta să găsim soluții, să vedem noul și diferite posibilități de abordare.

Stimularea creativității la copiii preșcolari este esențială pentru a-i ajuta să se dezvolte sănătos și cu o stimă de sine puternică, cu
abilități de rezolvare a problemelor și flexibilitate mentală, abilități fundamentale pentru a face față cu succes vieții de zi cu zi.
În grădiniță, pot fi organizate diferite activități educaționale pentru a-i ajuta pe copii să-și cultive creativitatea în timp ce se distrează. Arta
și creativitatea joacă un rol fundamental în copilărie. Deși putem crede că disciplinele artistice sunt adesea plasate pe plan secund față de
alte discipline din programele educaționale, în realitate sunt activități la fel de importante pentru învățare. Numeroase studii au arătat că
stimularea creativității în grădiniță îi ajută pe copii să dezvolte numeroase abilități și să-și îmbunătățească stima de sine. Diferite strategii
pot fi folosite pentru a stimula creativitatea la copii cum ar fi: crearea unui mediu de susținere care să încurajeze copilul să fie creativ,
observarea atentă în timpul activităților pentru a-i descoperi aptitudinile și pentru a găsi diferite modalități de a-l încuraja. Metodele care
pot fi folosite la grădiniță pentru a încuraja creativitatea sunt: aranjarea diferitelor tipuri de jucării în sala de grupă lăsând copiilor
posibilitatea să aleagă liber ce jucării să folosească. În acest fel, putem să le observăm preferințele și să le stimulăm curiozitatea;
organizarea unor activități prin care să se poată preda diferite forme de artă, pentru a le permite copiilor să-și exprime liber emoțiile și săși dezvolte creativitatea. Printre activitățile artistice cele mai apreciate de copii se numără: desenul, pictura și utilizarea pastelor de
modelat (plastilină, lut, etc.). Creativitatea ajută la dezvolatrea copilului în multe feluri avînd numeroase beneficii: de exemplu: permite
copilului să-și consolideze identitatea atunci când îndrăznește să se afirme, dând dovadă de originalitate în jocurile sale sau în viața de zi
cu zi; are efecte asupra stimei de sine atunci când desfășoară activități recreative, artistice sau culturale; facilitează exprimarea emoțiilor și
ideilor tuturor copiilor, chiar și celor mai timizi. Prin urmare, aceasta promovează deschiderea către ceilalți; învață copilul să perceapă
lucrurile din unghiuri noi și să-și descopere mediul din diferite puncte de vedere; încurajează căutarea unor idei sau soluții originale atunci
când copilul trebuie să găsească o soluție la o problemă sau să depășească un obstacol; contribuie la dezvoltarea concentrării, încrederii în
sine și autonomiei; încurajează spiritul de inițiativă, simțul critic, capacitatea de a face alegeri și de a le asuma, deschiderea către arte.

Bibliografie: Mihaela Roco, Creativitate și inteligență emoțională, Editura Polirom, București, 2001
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Pregătirea preșcolarilor pentru etapa de școlarizare – Luciana Iscru
Prima zi de școală din viața fiecăruia dintre noi, a reprezentat o mare schimbare și a venit cu emoții puternice dar și cu multe
întrebări și curiozități. Copilul trebuie susținut în aceste momente, deoarece are loc o schimbare majoră pentru el, va experimenta
sentimente noi și va cunoaște oameni noi. Acum a crescut, se maturizează și își va asuma primele responsabilități. Pregătirea
pentru școală nu reprezină doar pregătirea fizică în care copilului îi sunt cumpărate rechizite și alte obiecte necesare acestei etape,
ci se referă în principal la familiarizarea lui cu mediul școlar. Dacă la grădiniță totul se învață prin joacă, activități educative și
distractive, iar programul copiilor este mult mai lejer, la școală, elevii trebuie să răspundă anumitor cerințe, să-și însușească noi
cunoștințe și deprinderi, perioada de stabilire și concentrare a atenție crește, iar aceste elemente noi pot pune presiune pe copil,
deseori simțindu-se speriat și dorind să se întoarcă la mediul prietenos și lejer de la grădiniță. E nevoie de multa susținere,
motivare și de impuls pozitiv din partea familiei. Este important să îi vorbim copilul despre școală într-o manieră pozitivă, să îl
informăm despe schimbările ce vor apărea în viața sa, să îl obișnuim cu noul program accentuând totodată asemănările între școală
și grădiniță. Adesea, un mediu nou aduce și temeri pe care copiii le pot simți, iar rolul părinților este acela de a se asigura că toate
aceste temeri nu se accentuează, tratându-le cu seriozitate și oferind-i explicațiile de care are nevoie pentru a se simți confortabil
și în siguranță. Chiar dacă ne străduim să facem trecerea la această etapă cât mai ușoară, este posibil să se resimtă anxietatea
separării, maifestându-se uneori cu strigăte sau plâns. Este important să rămânem constanți în explicații, să îi reamintim că la
școală ne facem prieteni și învătăm lucruri frumoase, iar noi suntem alături de ei. Nu trebuie să prelungim plecarea, chiar dacă este
puțin greu, o îmbrățișare și un sărut ne vor ajuta să rămânem calmi și cu zâmbetul pe buze. Cu cât copilul este lăsat mai mult să
exploreze, cu atât sfera lui de cunoaștere se va lărgi, acesta reușind să cunoască tot ceea ce îl înconjoară, acest lucru atrăgând după
sine o mulțime de beneficii, cum ar fi gestionarea cu succes a diverselor situații pe care le va întâmpina în mediul școlar.
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“Copilul trebuie, bineînțeles, să poată citi, scrie și socoti, dar în afară de acestea sunt foarte importante
uneltele, suportul, teatrul, tonul, culoarea și libertatea” Alexander Sutherland

Avantajele muzicii în dezvoltarea armonioasă a copiilor – Mariana Sâmbotin
“Copiii iubesc muzica, iar un cântec frumos este pentru ei o jucărie care nu se strică niciodată.” Liviu Comes
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Muzica este limbajul universal. Indiferent de locul în care sunt, o melodie bună este ceva de care toată lumea se poate bucura și înțelege. Potrivit
psihologilor, inteligența muzicală a copiilor și a oamenilor, în general, este la fel de importantă în viață precum inteligența logică și matematică sau
precum inteligența interpersonală. Importanța studierii muzicii și a dezvoltării inteligenței muzicale a fost descoperită de-a lungul timpului, observânduse că până și cei micuți, de vârstă preșcolară pot distinge cu ușurință ritmul, bătăile muzicii și uneori, chiar notele muzicale, fără să fi învățat în prealabil
aceste lucruri.
Este demonstrat faptul că muzica are o influență pozitivă asupra dezvoltarii cognitive a copiilor, a memoriei și a relaționării acestora cu alte
persoane de vârsta lor și nu numai. Copiii de vârstă preșcolară care participă la activități muzicale de grup, precum diverse joculețe muzicale sau
interpretarea diferitelor cântecele specifice vârstei lor, vor fi mult mai sociabili, deschisi, vor comunica mai bine și vor avea încrederea de sine dezvoltată.
Muzica impresionează de timpuriu pe copii, specialiștii susțin că bebelușii reacționează încă din burtica mamei la anumite note muzicale, însă simțul
ritmic se dezvoltă pe parcurs. Muzica se regăsește peste tot și produce de cele mai multe ori emoții plăcute și puternice.
Educația muzicală ocupă un loc destul de important în procesul instructiv-educativ din grădiniță și aduce un aport semnificativ in realizarea
educației estetice în rândul preșcolarilor.
Puterea muzicii de a modela personalitatea şi a sensibiliza sufletul omului se constituie ca argument de necontestat pentru o educaţie muzicală bine
organizată. Afectele dobândite în copilărie determină întreaga viaţă psihică a tânărului şi adultului de mai târziu.
Alejo Carpentier, în cartea sa „Întâlniri cu muzica”, este de părere că părinţii care doresc să cultive copiilor plăcerea de a citi sau de a audia muzică
bună, n-ar trebui să neglijeze a începe formarea acestei deprinderi cât se poate de devreme, îndată ce copilul este apt de a asculta o poveste sau un cântec.
El îi îndeamnă pe părinţi să pună în camera copilului, în apropierea locului său de joacă un mijloc audio care să cânte tot timpul, chiar dacă copilul nu
pare să-i acorde vreo atenţie. Cu timpul, aceasta va săpa o sensibilitate muzicală în creierul copilului, în mod gradual. În momentul în care copilul se va
opri din joaca lui pentru a prinde o temă, un pasaj care-i place, se poate spune că partida a fost câştigată.

Acest copil va asculta cu plăcere şi va recunoaşte, după câteva măsuri, piesele audiate. Copilul care a ascultat la patru ani muzică
bună, în mod sigur îşi va întregi cultura muzicală în timp, din proprie iniţiativă, din plăcere. Copilul sensibilizat muzical este o
poartă deschisă spre educaţie, participă voluntar la propria sa formare, aderă mult mai uşor la problemele colectivului din care face
parte.
Grădiniţei îi revine sarcina de a depista din timp aceste talente pentru a le putea dezvolta şi îndruma spre şcoli speciale, care pot
să le creeze un mediu favorabil de dezvoltare a dispoziţiilor muzicale, care le dau posibilitatea să practice muzica în cadrul unor
activităţi organizate.
Scopul Educaţiei muzicale în grădiniţa este stimularea muzicalităţii, cultivarea deprinderii de a asculta muzică şi a dorinţei
copilului de a se manifesta prin acţiuni muzicale.
Bibliografie
Bălan, George – Arta de a înţelege muzica, Editura Muzicală, Bucureşti, 1970Carpentier, Alejo – Întâlniri cu muzica, Editura
Muzicală, Bucureşti, 1991
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Copiii și animalele de companie – Sofia Rîcu
Majoritatea părinților sunt de acord cu prezenţa unui animal de companie considerând că astfel copii vor învaţa să fie mai responsabili. Vor învațaa
cum este să ai grijă de cineva, să îi cunoști nevoile și să știi cum să le adresezi. În timp constată că micul prieten ajută la dezvoltarea emoțională, socială și
uneori chiar fizică.
Spre exemplu, un animal de companie poate ajuta la învățare – în timp ce insistențele directe ale părinților pentru lectură pot stârni proteste, putem atrage
copiii într-un joc, rugându-i să citească ceva cățelului și / sau să îi explice pe pozele din carte, despre ce este vorba acolo.
Psihoterapeuții și educatorii știu că animalele de terapie (de obicei cățeii) ajută copiii cu probleme de dezvoltare să învețe. De fapt, toți copiii pot
beneficia de un prieten pufos, care să nu radă de ei atunci când se poticnesc la citit.
Studiile arată că nivelul de stres cel mai scăzut a fost înregistrat de către copii în preajma unui animal de companie, nicidecum al jucăriilor, altor copii sau
al adulților.
De asemenea, un animal de companie este cel mai bun subiect de discuții cu alți copii. Deci, dacă vreți să va ajutați copilul să își facă noi prieteni sau să
interacționeze cu colegii, mai degrabă îi luați un peștișor colorat, decât cea mai nouă jucărie sau cel mai la modă tricou. Acestea vor fi depășite peste o
săptămâna, pe când un hamster va face mereu ceva nou și va stârni curiozitatea colegilor, poftă de a povești sau a ascultă, de a rade împreună de ultima
năzbatie făcută de micul prieten.
Într-un alt studiu, copiii de 5 ani care au animal de companie, au fost întrebați ce ar face dacă ar fi triști, furioși sau speriați. Aproape jumătate dintre ei
au spus că se bazează pe prietenul lor necuvântător să îi ajute să depășească orice situație dificilă. Copiii care au un astfel de prieten sunt mai puțin timizi și
anxioși.
Interacțiunea cu un animal de companie implică în egală măsură atât băieții cât și fetele. Dacă tradițional, fetițele se joacă de-a părinții, băieții resping
acest tip de joc din care se învață cum să ai grijă de cei din familie. De asemenea, studiile au arătat că atât fetele cât și băieții care au animal de companie
petrec mai mult timp cu acesta, decât petrec împreună copiii cu frații lor mai mici. Prin urmare, existența animalelor de companie în viață copiilor poate fi
utilă și pentru germinarea viitoarelor bune abilități parentale.
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Se pare că, opus părerilor tradiționale, prezența unui animal de companie scade de fapt riscul unui copil de a dezvolta
anumite alergii sau afecțiuni. Printr-un studiu efectuat pe câteva sute de copii s-a descoperit că aceia care au fost expuși la doi
sau mai mulți câini sau pisici pe când erau bebeluși aveau pe jumătate șanse de a dezvoltă alergii comune (alergenii animalelor
de companie, acarieni, ambrozie, iarbă) față de copiii care nu aveau animale de companie. Alte studii au sugerat că o expunere
timpurie la animalele de companie poate reduce riscul unui copil de a dezvoltă astm.
Poate cel mai mare beneficiu al unui animal de companie este cel obținut în familie, pentru că mici prieteni pot ajută
familiile să devină mai puternice și mai apropiate. Adesea posesorii de animale spun că acestea sunt membrii ai familiei și toți
participa la îngrijirea și hrănirea lui. Să privești un cățel care își aleargă coadă sau o pisica cum își curată blăniță oferă
oportunitatea de a încetini ritmul mult prea rapid al vieții din prezent. Dacă ați fi întrebați ce ați făcut, ați putea răspunde cu
atât de rarul „nimic”. Pentru că în actuală societate a copiilor supraprogramați și a părinților care sunt în permanență în
mișcare, „nimic” făcut împreună, este un lucru extrem de important de făcut.

Bibliografie:
Children, Dogs and Education – Mary Renck Jalongo
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Cum și de ce învățăm copiii să recicleze? – Corina Hagiu

Respectul pentru mediul înconjurător și pentru cei din jur nu este înnăscut, ci se învață. Educarea ecologică a copiilor de la vârste mici poate avea
rezultate remarcabile, ajutându-i să ajungă adulți responsabili față de mediul înconjurător și față de cei din jur. Implicarea copiilor în educația ecologică
poate fi distractivă și le poate aduce mari satisfacții, dacă activitățile le trezesc interesul.
De la cele mai fragede vârste, educația ecologică poate începe acasă și continua la grădiniță. În primul rând, copiii învață prin imitare și din exemple, astfel
părinții nu doar le spun să recicleze, ci reciclează chiar ei, refuză obiectele de unică folosință, au o sticlă de apă pe care o reutilizează zilnic, folosesc sacoșe
din material la cumpărături în detrimentul celor din plastic, refuză paiele, caserole, explicându-le celor mici importanța acțiunii și rolul pe care îl are
aceasta în salvarea planetei și menținerea ei curate.
Copiilor le place să fie responsabilizați, indiferent de cerință, iar aruncarea selectivă a gunoiului ar putea fi și responsabilitatea lor. Ei trebuie să știe că
existe mai multe tipuri de materiale reciclabile și că se pun în pubele special amenajate pentru fiecare. Trebuie învățați să colecteze selectiv indiferent unde
se află: acasă, la școală, pe stradă sau la metrou.
Pornind de la cei trei „R” pentru gestionarea deșeurilor – Reducem, Refolosim, Reciclăm – le introducem în rutina copiilor până devine deprindere.
Reciclarea se învață începând cu cele mai des întâlnire situații: aruncăm șervețelul la coș, hârtia, paharele, peturile, ambalajele. Dacă suntem pe stradă,
cautăm un coș sau păstrăm ce avem de aruncat până găsim un coș. Aceste fapte vor fi însoțite de explicații: de ce e bine să aruncăm la coș, de ce trebuie să
păstrăm ambalajele sau șervețelele pănâ întâlnim un coș, cum ar arăta orașul sau strada plină de gunoi și exemplele pot continua. La grădiniță, copiii învață
atât prin experimente, explicații, conversații, dar mai ales prin activitatea propriu-zisă, fie fac curat în curtea grădiniței adunând ce găsesc pe jos, aruncă de
fiecare dată la coș paharul/șervețelul sau alte obiecte, întreprind activități de reciclare și aduc de acasă diferite obiecte reciclate din care își pot face o
jucărie sau le pot folosi la activități. Spre exemplu, anul acesta am folosit la activități dopuri de sticlă, dopuri de plută, peturi, ouă kinder. Ei vor înțelege că
folosind și refolosind aceleași obiecte este o altă activitate de ecologizare.
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Copiii învață repede, dar pentru a pune în aplicare ceea ce li se spune, trebuie să li se reamintească de mai multe ori și adultul
trebuie să le transmită încredere, să le fie exemplu, model și să-i încurajeze la fiecare faptă bună, oricât de mică ar fi ea. Ai mei
copiii sunt foarte încântați când adună din curtea școlii o crenguță sau o bucățică de hârtie și le duc la coș pentru că sunt convinși
că au făcut o faptă bună pentru planeta noastră. Alți copii îmi povestesc cum găsesc peturi sau alte obiecte pe stradă aruncate și le
duc la coș, bucuria și mândria crescându-mi pentru fiecare faptă bună făcută de ei.
Noi, cadrele didactice, formăm viitori adulți. În mâinile noastre se află o putere extraordinară de care nu suntem conștienți de
fiecare dată și anume faptul că noi creăm nu doar generații, ci viitorul, de noi depinde cum punem primele „cărămizi” pentru
construcția acelei lumi ideale la care visăm toți, dar puțini o spunem. E adevărat că influența de acasă reprezintă un factor
important în formarea copilului, dar noi avem puterea de a influența acel factor, de a-i schimba cât de puțin traiectoria, de a-i fi
exemplul bun și de a-i prezenta încredere.
Educația și ecologizarea trebuie să meargă împreună în aceeași direcție. Conștientizarea importanței planetei noastre este un
factor decizional care nu are timp de amânare, iar cei mici pot face fapte mari. Pornind de mic la mare, copiii pot face fapte mari
dacă sunt învățați, încurajați și au exemple concrete. Așa că nu încetați să le fiți exemplu, ghid, mentor, prieten și confident.
Ascultați-i, căutați soluții, oferiți explicații și încurajați-i!
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Rolul poveștilor terapeutice– Andreea Apostol
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Miza poveștilor terapeutice este cum să ne îndreptăm spre copil și să-i înapoiem ceea ce el nu poate exprima în
cuvinte, respectându-i libertatea de a accepta sau nu ceea ce i se propune. Scopul acestora este de a-i ajuta să
depășească un obstacol, de a incadra problema într-o dimensiune simbolică. Limbajul simbolic sau metaforic oferă un
răspuns la această problematică, pentru că aceasta îi vorbește subconștientului mai bine decât orice alt discurs.
Situația copilului este “ metaforizată “ de însăși povestea, iar conținutul este susținut de simboluri și arhetipuri sau
prin jocuri de limbaj pe care inconștientul le savureaza în mod special. Nu există niciun fel de metodă terapeutică care
să se închidă singură în propriul sistem și care să întoarcă spatele oricărei creativități, căci o poveste nu se poate naște
decât din libertatea de a fi creată sau nu.
Poveștile terapeutice se apropie mai mult de artă decât de știință, cu scopul de a-i stimula pe părinți să facă apel la
propria creativitate. În spatele fiecărei povești se află dragostea care încearcă să-și croiască un drum “ înfricoșându-i ”
pe adulți. Părinții trăiesc problemele copilului ca pe niște agresiuni față de ei înșiși, când, de fapt ele nu sunt decât
rezultul unei iubiri neînțelese. Pare firesc, este greu să faci altfel. Nu ai pe cine să dai vina, căci părinții nu pot să știe
tot.
A șii să spui o poveste unui copil nu are nicio legătură cu știința, ci mai degrabă cu știința inimii. Dacă copilul nu
este deja lângă tine ținând cartea lui preferată în mână, pe care o știe pe de rost și pe care ar putea el să ți-o
povestească, trebuie să faci un efort de imaginație. Însă știi în mod intuitiv că va trebui să-i spui
o poveste care să se refere la el, în caz contrar el îti va aduce repede la cunoștință că nu
îl interesează. În afară de canapeaua confortabilă pe care amândoi urmează să vă
cufundați pentru a profita cum se cuvine de acest moment privilegiat, va trebui să
Î

accepți să interacționezi cu ascultatorul tău, adică să-i cântărești reacțiile pentru a vedea dacă ești pe drumul cel bun.
Citind povești terapeutice copilului tău, vei învăța să te descoperi pe tine și propriile simboluri și metafore pentru a
adapta povestea. Amintiți-vă că simbolul se adresează sufletului, acea parte a aisbergului pe care noi nu o vedem. Și,
pentru a-i cita pe Gilbert Durand și Raymond Abellio, permiteți-vă “ visarea ” creativă, care este supraconștientă și îi dă
aripi sufletului. A fi ființă umană înseamnă să te naști în lumea simbolică, în lumea limbajului împărtășit.
Problemele și situațiile în care poveștile terapeutice iși pot dovedi din plin utilitatea se referă la dificultăți în a adormi,
frica de coșmaruri, separarea părinților, prezența unui singur părinte, dificultăți școlare.
Bibliografie “ Cum să înlăturăm stările de teamă ale copiilor prin povești terapeutice – Anne Floret “
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Gestionarea conflictelor între copii – Ramona Dobre
Majoritatea dintre noi legăm conflictul de durere, de probleme și avem tendința de a-l evita. Desigur că există și convingeri sănătoase
despre conflict. Dintre acestea putem aminti: ”conflictul înseamnă că avem o problemă de rezolvat”, ”căutăm întotdeauna soluția câștigcâștig”, ”nu se discută conflictele la nervi” etc.
Dezvoltarea abilităților de a rezolva sau gestiona conflicte este printre cele mai importante lectii din copilăria mică. Copiii au nevoie să se
joace și să interacționeze cu alți copii cât mai mult pentru a exersa conflictul și implicit pentru a exersa rezolvarea lui. Cu cât gestionarea
conflictelor este mai eficientă, cu atât și beneficiile nu întârzâie să apară, copilul poate învăța abilități esențiale precum asertivitatea,
independența, setarea limitelor sănătoase dar și respectarea limitelor celorlalți, abilități de negociere etc.
Dacă un copil învață de mic să-și rezolve conflictele cu ceilalți, pe termen lung lucrul acesta se poate traduce că aduce beneficii atât în context
familial cât și în contextul relațiilor pe care le va avea cu ceilalți. Și, nicio învățătură nu poate fi mai puternică decât puterea exemplului
personal dar și experiențele de viață trăite de copil.
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Iată trei pași de urmat în rezolvarea conflictelor, pași recomandați de expertul în parenting Urania Cremene:
Prima întrebare pe care o vom adresa (sau pasul 1) este: ”Cum te simți/ cum te-ai simțit?”. Este recomandat să adresăm întrebări până când
simțim că toate sentimentele au ieșit afară. Este important să nu judecăm sentimentele, pur și simplu ascultăm, neutru.
A doua întrebare pe care o vom adresa (sau pasul 2) este: ”Ce s-a întâmplat din puntul tău de vedere/ cum se vede de la tine?”. Ce vom face prin
intermediul acestei întrebări este doar să ne asigurăm că am înteles punctul de vedere, nu trebuie să fim de acord, ci pur și simplu să întelegem
corect punctul de vedere al copilului, rămânând în continuare neutru. Astfel, scopul nostru este să ajungem să aflăm ceea ce își doreste acest
copil. Pănă la finalul discuției, ar trebui să adresăm această întrebare: ”Ce îți dorești în acest moment?”. Vom repeta acești pași pentru
ambii copii implicați în conflict. În momentul în care cei doi copii au avut șansa să comunice cum s-a văzut conflictul de la ei
și mai ales să transmită ce își dorește fiecare, putem afirma că jumătate din problemă este rezolvată.

Al treilea pas este găsirea soluției. Aici putem să îi implicăm pe copii în găsirea soluțiilor sau, putem veni noi adulții cu cel
puțin două soluții, două alternative. Putem aborda în continuare aceată situație lăsându-i pe cei doi copii implicați să aleagă
soluția cu care amandoi să fie de acord. Dacă și după acest pas, copiii nu ajung la un numitor comun, noi, adulții vom veni cu
soluția și vom alege pentru ei. Este important ca soluția aleasă să satisfacă cât mai mult din nevoile și dorintele lor exprimate.
Repetând în timp acest proces, ceea ce vom ajunge să obținem este faptul că cei mici vor înțelege că este despre soluția lor,
despre cum ajung la această soluție astfel încât amandoi să fie de acord cu ea și să câștige cât mai mult din ceea ce își doresc.
În acest punct, ceea ce putem face noi, adulții, este să ne retragem treptat. Această abordare este eficientă pentru că în timp
copiii înteleg următorul lucru: ”Conflictul este despre a găsi o soluție câștig-câștig”.

Bibliografie:
Cremene, U. (2019), Cele 3 nevoi psihologice de bază ale copiilor și 18 tehnici antidor care reduc stresul părinților, Editura All
About Parenting, București
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Importanța activităților extracurriculare
Prof.Corina Cernea
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Activitățile extracurriculare au numeroase valențe formative, care permit manifestarea creativității de grup,
socializării în context informal, dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor copiilor.
Scopul activităților extrașcolare este acela de a cultiva interesul pentru activități socio-culturale, de a implica elevii în
activități cât mai variate și bogate în conținut, ori de a le dezvolta anumite aptitudini speciale și un comportament creativ în
diverse domenii. Activitățile extracurriculare organizează într-o manieră plăcută și relaxantă timpul liber al elevilor și în
același timp valorifică și dezvoltă deprinderile și aptitudinile elevilor.Totodată aceste activități extrașcolare conduc la
sudarea legăturii dintre elevii unei clase, îi învață să trăiască într-un grup și să aparțină unui grup și se dezvoltă relațiile
sociale, cu elevii din alte clase din aceeași școală, ori chiar din alte școli. Parteneriatele , ca activități extracurriculare au un
rol important deoarece îi ajută pe elevi să dobândească cunoștințe și informații într-un mod direct despre ecologie, mediul
înconjurător, comportamente și conduite sociale, având un rol bine stabilit în formarea personalității elevilor.
Exemple de activități extrașcolare:
•
Excursii, drumeții, tabere școlare ( sunt concretizate în experiențe sociale și intelectuale bogate, ajutându-i pe elevi
să-și îmbogățeasccă orizontul cultural)
•
Vizite la muzee, case memoriale, locuri istorice/ geografice, zoo, etc. ( constituie un mijloc de a prețui valorile
culturale, istorice, folcorice și geografice ale poporului nostru)
•

•
Vizionarea spectacolelor de muzică, teatru, film, etc. ( îi ajută pe elevi să cunoască lumea minunată a artei și le dezvoltă respectul
pentru frumos, cultură, natură, îmbogățindu-le creativitatea și imaginația).
•
Concursurile școlare ( au o importanță majoră în orientarea profesională a elevilor- Concursurile Comper, Gazeta Matematică,
Cangurașul ori Olimpiadele școlare- sunt o sursă de motivație și competitivitate între elevi)
•
Serbările și festivitățile ( sunt evenimente deosebite și importante atât în viața elevului cât și în cea a părinților care participă alături
de copiii lor la aceste activități de motivare și răsplată primită după muncă ).
Aceste activități extracurriculare sunt apreciate de elevi fiindcă organizează în mod plăcut și relaxant timpul elevilor, contribuind la
optimizarea procesului de învățământ, dezvoltând aptitudinile școlarilor, având un impact pozitiv asupra personalității elevilor.
De o reală importanță este și aspectul practic al activităților extracurriculare, aplicarea cunoștintelor dobândite în cadrul orelor școlare are
valoarea unui exercițiu al aptitudinilor școlarilor.

Bibliografie:
•
Țîru C. Maria Pedagogia activităților extracurriculare – suport de curs, Cluj Napoca, 2007
•
Iucu, R., Instruire extraşcolară. Perspective teoretice şi aplicative, Iaşi, Polirom, 2001.
•
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Rolul jocurilor muzicale în dezvoltarea elevilor
Prof.Poeană Cristina
În dezvoltarea armonioasă și echilibrată a unui școlar, jocurile ocupă un rol important. Încă de la o vârstă fragedă, copiii își dezvoltă
spiritul ludic atât prin jocuri individuale, cât și în echipe, depinzând de nevoia lor de socializare.
Odată cu parcurgerea unei noi etape, respectiv începutul școlii, jocurile sunt plasate într-un plan secund, punându-se, în primul rând, accent
pe rațiune. Cu toate acestea, jocurile constituie un stil de viață, mai ales pentru micii școlari care se dezvoltă echilibrat, se cunosc pe ei înșiși,
limitele pe care le au, înțeleg cum funcționează lucrurile din jurul lor, într-un mod natural și involuntar.
Ce s-ar întâmpla dacă i-am priva pe elevii noștri de jocuri? Dezvoltarea copiilor se datorează energiilor pe care aceștia le parcurg, însă dacă ele
sunt înlocuite de exerciţii monotone şi statice, dezvoltarea lor are de suferit.
Am constatat că antrenarea elevilor în activităţile care includ jocuri muzicale contribuie la dezvoltarea personalităţii lor, a creativităţii şi
învaţă să socializeze cu uşurinţă în orice context întrucât provoacă în conştiinţa şcolarilor plăceri şi satisfacţii, îi intrigă, îi atrag îi interesează,
oferindu-le trăiri emoţionale puternice.
Jocul muzical se organizează ca o activitate vie, având ca obiectiv o anumită sarcină didactică şi utilizând un material muzical divers. Se pot
desfăşura în cadrul orelor de Muzică şi mişcare următoarele tipuri de activităţi:
- jocuri muzicale bazate pe cântece care presupun dinamizarea cântecului prin diverse mişcări, stabilite sau libere prin folosirea percuţiei
corporale;
- jocuri muzicale bazate pe exerciţii, unde elevii pot reproduce anumite formule ritmice;
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- jocuri muzicale bazate pe audiţii, acestea desfăşurându-se în general sub formă de ghicitori axate pe recunoaşterea timbrului muzical.
Exemple de jocuri adecvate elevilor:
1. La spectacol: Clasa se împarte în trei grupe: prima grupǎ inventeazǎ şi cântǎ o melodie, a II-a grupǎ redǎ muzica prin mimicǎ, iar a III-a
grupǎ realizeazǎ un desen. Acest joc se poate folosi şi în cadrul audiţiilor muzicale. Prima grupǎ cântǎ melodia inventatǎ, în timp ce a II-a
executǎ prin mimicǎ diferite mişcǎri ce reprezintǎ mesajul melodiei, iar grupa a III-a realizeazǎ un desen pe tablǎ cu acelaşi subiect, mesajul
cântecului.
2. Clovnul muzical: Învǎţǎtoarea anunţǎ cǎ în clasǎ a venit un clovn buclucaş care vrea sǎ încurce cântecele. Se alege un clovn care, pentru
început, transferǎ versurile unui cântec pe melodia altuia. În faza a II-a se aplicǎ o melodie pe un text din manual. În partea a III-a, clovnul
schimbǎ total sau parţial ritmul cântecului. Acest joc se poate aplica în clasa I,doar cu prima fazǎ,iar în clasele a III-a şi a IV-a şi cu fazele doi şi
trei.
3. ,,Hârtie colorată cu ritm: Cu ajutorul foilor de hârtie colorată, elevii cântă şi ṭin ritmul muzicii. Ei bat din palme, foşnesc hârtia şi dansează,
creând un moment muzical special generat de ritm şi dinamică. Cântec adecvat poate fi “Clap Clap Sound”.
Astfel, jocul muzical contribuie la depăşirea timidităţii, la formarea spiritului de echipă şi la omogenizarea afectivă şi dinamizarea activităţilor
specifice prin diversificarea lor şi prin implicarea unor elemente specifice vârstei copiilor. La activitatea participă toţi copiii, chiar şi cei mai
puţin dotaţi muzical, determinându-i să contribuie, fiecare după posibilităţi, la realizarea jocului. Astfel se ajunge la obţinerea unor progrese
din partea tuturor copiilor.
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Matematica și explorarea mediului
Abordări conceptuale la clasa pregătitoare
Prof.Anghel Antoanela
Clasa pregătitoare face parte din învățământul obligatoriu. Acest nivel de școlarizare se adresează elevilor ce au împlinit 6 ani până la data
începerii anului școlar, dar și celor ce nu au împlinit această vârstă. Elevii care nu au împlinit vârsta de 6 ani până la începerea anului școlar
trebuie să susțină o testare prihosomatică a caror rezultate să ateste pregătirea emoțională și cognitivă pentru intrarea în ciclul primar.
Elevii clasei pregătitoare studiază următoarele materii:
-Comunicare în limba română
-Limbă modernă
-Matematică și explorarea mediului
-Religie
-Educație fizică
-Muzică și mișcare
-Arte vizuale și abilități practice
-Dezvoltare personală
-Opționale
Număr total de ore obligatorii pe săptămână, la Clasa pregătitoare: 19
Număr maxim de ore pe săptămână: 20
Disciplina Matematică și explorarea mediului face parte din trunchiul comun și are alocate 4 ore pe săptămână la clasa pregătitoare.
Elevii clasei pregătitoare vor studia de-a lungul acestui an la această disciplină următoarele teme:
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Utilizarea numerelor în calcule elementare: recunoașterea și compararea numerelor în concentrul 0-31, efectuarea de adunări și scăderi în
intervalul 0-31 prin adaugare / extragere a 1-5 elemente dintr-o mulțime dată, efectuarea de adunări ăi scăderi repetate prin numărare de
obiecte, utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (sumă, diferență, total) în rezolvarea și / sau compunerea de probleme.
Evidențierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte aflate în mediul înconjurător: orientarea și mișcarea în spațiu în raport cu
repere/direcții precizate, folosind sintagme de tipul: în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, în faţa, în spatele, sus, jos, stânga, dreapta, orizontal,
vertical, oblic, identificarea unor forme geometrice plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc) şi a unor corpuri geometrice (cub, cuboid, sferă)
în obiecte manipulate de copii şi în mediul înconjurător. manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul familiar.
Generarea unor exlicații simple prin folosirea unor elemente de logică: formularea unor observaţii asupra mediului apropiat folosind limbajul
comun, reprezentări prin desene şi operatorii logici „şi”, „nu”, identificarea relaţiilor de tipul „dacă... atunci…” între două evenimente
successive.
Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea și reprezentarea unor date: Sortarea/clasificarea unor obiecte/ materiale etc., pe baza unui
criteriu dat, rezolvarea de probleme în care intervin operații de adunare sau scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 0-31, cu ajutorul obiectelor
Utilizarea unor etaloane convenționale pentru măsurări și estimari:
Utilizarea unor măsuri neconvenţionale pentru determinarea şi compararea lungimilor, utilizarea unor măsuri neconvenţionale pentru
determinarea şi compararea lungimilor. utilizarea unor unităţi de măsură pentru determinarea/ estimarea duratelor unor evenimente familiar,
realizarea unor schimburi echivalente valoric folosind reprezentări neconvenţionale în probleme- jocuri simple de tip venituri-cheltuieli, cu
numere din concentrul 0-31, realizarea unor schimburi echivalente valoric folosind reprezentări neconvenţionale în probleme-joc simple de
tip venituri-cheltuieli, cu numere din concentrul 0-31.

La clasa pregătitoare nu se dau teme, se fac însă recomandări în funcție de nevoile de învățare ale elevilor și capacitatea de asimilare la nivel
individual.
Bibliografie:
Programa şcolară pentru disciplina MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a Aprobată prin ordin al
ministrului Nr. 3418/19.03.2013
Elemente matematice pentru profesorii din ciclul primar – Mihail Rosu
Ursula Şchiopu, Verza Emil. Psihologia vârstelor, Bucureşti, E.D.P., 1981
Psihologia generală a copilului, E.D.P., Bucureşti, 1987
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Dificultățile întâlnite de profesorul debutant
Prof.Cătălina Crețu
A trecut un an! Un an dificil, dar cu multe satisfacții și bucurii. Încă de la început mi-am pus întrebarea: Sunt pregătită suficient pentru a preda
în învățământul primar?
Desigur, veneam după câțiva ani de predat în învățământul preșcolar. Desigur, facultatea a avut un rol major în formarea mea ca
profesor (mai mult din punct de vedere teoretic). Dar oare, toate acestea, sunt suficiente pentru a modela sufletele acestor minuni?
După primele ore de predare, m-am gândit că nu am ce căuta aici. Dar, pas cu pas, am depășit momentele grele și mi-am dat seama
că îmi place ce fac și trebuie să continui.
Dificultățile întâlnite în acest prim an au fost legate de:
Lucrul cu catalogul ( documente în general);
Disciplina la clasă;
Acordarea calificativelor;
Comunicarea cu elevii;
Comunicarea cu părinții;
Proiectarea didatică.
Lucrul cu catalogul ( documente) nu este deloc ușor. Profesorii sunt nevoiți să scrie o serie de recomandări, referate, rapoarte și să cunoască o
varietate de acte și decizii. Deși, în timp, începi și le cunoști pe fiecare , ar fi mai simplu dacă în cadrul cursurilor de la facultate ar exista ore
dedicate studiului acestor documente.
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Acordarea calificativelor pare simplă din punct de vedere teoretic. Testul docimologic este ”principalul mijloc de obținere a unor date
relevante referitoare la performanțelr elevilor.” Testul docimologic este o probă standardizată, ce asigură o obiectivitate mai mare în procesul
de evaluare. Acest mod de evaluare dispune de bareme de prelucrare clare și foarte operative și conține itemi ce permit determinarea gradului
de însușire a cunoștințelor de către elevi sau nivelului de dezvoltare a unor capacități. Dar dacă testele scrise sunt mai ușor de corectat după
barem, atunci ascultarea orală este mai greu de evaluat. Evaluarea orală se realizează printr-o conversație pe baza căreia profesorul stabilește
cantitatea informației și calitatea procesului și a produsului activității de învățare în care a fost implicat elevul. Din păcate, examinările orale
nu evaluează aceleași calități ca și probele scrise. Ceea ce știe elevul, cunoștințele acestuia, nu sunt singurele care contează în evaluarea orală.
Intervin și alte criterii, ceea ce generează o mare variabilitate și instabilitate de la un elev. Trecerea timpului face ca aprecierea răspunsurilor
orale să fie ușor diferită de la caz la caz. Există și diferențe între activitatea la clasă și munca scrisă, lucrări sau teme.
Se acordă multă atenție, în cadrul orelor de la facultate, teoriei evaluării și alcătuirii unui test decimologic corect, dar poate că ar trebui
acordat un timp și unor exerciții de notare.
Disciplina la clasă este mai greu de menținut de către un profesor debutant, aflat la început de drum. Specialiștii în managementul clasei
spun că un profesor care nu are probleme de disciplină la clasă, are patru comportamente cheie: ferm, corect, grijuliu, interesant. Gestionarea
eficientă a colectivului de elevi presupune:
Să utilizezi metode nonverbale și de continuitate;
Nu ridica vocea;
Stabilește un contact vizual permanent cu elevii(așa realizăm când se plictisesc sau când își pierd atenția și putem schimba
strategia);

-

Solicită sarcini precise de la elevi;
Manifestă răbdare și arată elevilor că ai încredere în ei;
Evită : ordinul, amenințarea, predica, critica ( folosește umorul sau distragerea atenției, atunci când nu ști cum să procedezi).
Este important să găsim mai multe modalități de a spune „Bine” și să ne adresăm elevilor într-un mod pozitiv. Iată câteva moduri de a spune
”Bine”:
Interesant, te descurci, nemaipomenit, excelent, grozav;
Bine făcut, bine gândit, mai bine ca oricând, bine organizat;
Știam că poți, data viitoare va fi mai ușor, ce îmbunătățire, minunat, frumos.
Pentru depășirea tuturor dificultăților apărute în această perioadă este nevoie de un mentor, de entuziasm și pasiune. Cu fiecare zi, eu mă simt
mai bine pregătită pentru viitor.

Bibliografie:
„Teoria și metodologia evaluării” – Marin Manolescu, Ed. Universală, București, 2020
https://revistaprofesorului.ro/statutul-debutantului-in-sistemul-de-invatamant-romanesc/
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Importanța sportului și a jocurilor motrice în dezvoltarea școlarului mic
Prof. Florența Protopopescu
Educaţia fizică a tinerei generaţii constituie unul din elementele de bază a sistemului educaţional al copiilor. Ea
contribuie la pregătirea unui tineret capabil, sănătos şi puternic pentru a se integra în societatea modernă. Din păcate, din ce
în ce mai mulți copii încep să înlocuiască treptat mersul pe bicicletă sau fotbalul din curtea școlii cu orele lungi petrecute în
fața televizorului sau tabletei, de cele mai multe ori luând și masa în fața ecranelor, lucru foarte dăunător pentru organism.
În România, unul din 4 copii cu vârsta de 8 ani au probleme cu greutatea, iar unul din 10 suferă de obezitate – arată datele
statistice COSI, iar acest lucru se întâmplă dintr-un cumul de factori: alimentație greșită, lipsa celor trei mese pe zi, lipsa de
activitate fizică, lipsa de somn și chiar faptul că putem fi predispuși genetic la obezitate. Sănătatea, dezvoltarea fizică
armonioasă constituie premise importante ale calităţilor, capacităţilor şi trăsăturilor de caracter ale copiilor. Influenţarea
favorabila a stării de sănătate, sporirea capacităţii de efort a organismului prin exercitarea funcţiilor vitale şi de adaptare la
mediul înconjurător, precum şi formarea deprinderilor de igienă individuală şi colectivă, constituie motivele fundamentale
ale societăţii şi valorii educaţiei fizice.
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Jocurile motrice sportive au şi sarcina de a contribui la dezvoltarea şi formarea aceloraşi trăsături şi componente ale personalităţii pe care le
vizează şi procesul de pregătire intelectuală şi sistemul general de instrucţie şi educaţie. Dezvoltarea acuităţii şi preciziei simţurilor, a
capacităţii de percepere a spaţiului şi timpului, favorizarea dezvoltării spiritului de observaţie, a iniţiativei şi imaginaţiei alături de stimularea
dezvoltării noilor relaţii sociale ale elevului în condiţiile create de învăţământul primar şi influenţarea trăsăturilor de caracter, sunt sarcini
educative de mare însemnătate prin intermediul cărora se realizează integrarea activităților sportive în procesul complex al educaţiei şi
instrucţiei şcolare și realizarea legăturii cu celelalte obiecte de învăţământ. Unele concepţii şi practici în virtutea cărora activitățile sportive
din școli erau trimise la periferia preocupărilor, fiind considerate activităţi minore, neimportante, “apendice” ale planului de învăţământ
trebuie abandonate. În acest sens se impune perfecţionarea modalităţilor de integrare eficientă a obiectivelor activităților și jocurilor sportive
în obiectivele generale ale educaţiei, în ideea valorificării lor eficiente pe planul educaţiei intelectuale, afective, morale, a pregătirii pentru
viaţă. Perioada şcolară(6 -11 ani) reprezintă importante modificări în dezvoltarea fizică şi psihică a copiilor; sub aspectul general şcolarul este
dinamic, se mişcă uşor şi rapid, vorbeşte cursiv, este capabil de activităţi variate, este curios, trăieşte intens afectiv diferitele momente
prezente, posedă capacitatea de cooperare şi iniţiativă. Ei sunt înclinaţi spre expansiuni motorii şi afective, acţiuni independente şi de
autoevidenţiere, participă cu dăruire la toate tipurile de jocuri .
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Pentru a înţelege locul şi rolul sportului în cadrul educării multilaterale a copiilor de vârsta şcolară, trebuie să ţinem seama că aceasta se
realizează într-un proces unitar complex, în care se îmbină armonios toate aspectele fenomenului educativ. Implicarea intr-un sport de echipa
le ofera copiilor oportunitatea de a se mentine sănătosi din punct de vedere fizic, dar le oferă și posibilitatea de a-și îmbunătăți aptitudinile de
socializare, având importante efecte benefice asupra stării lor mentale.
Prin prizma celor prezentate anterior rezultă că activităţile sportive desfăşurate în școală condiţionează hotărator reușita procesului de
dezvoltare psihico-motrică a elevilor.

Bibliografie
“Pedagogia”, Tudor Marin, ProUniversitaria, 2018, pg. 36,
„Arta şi ştiinţa educaţiei”, Cezar Bârzea, E.D.P., Bucureşti, 1995
„Şcoala -abordare sociopedagogică”, Emil Paun,, Editura Polirom, Iaşi, 1999
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Cum setăm limite sănătoase copiilor
Prof. Roxana Georgescu-Moise
Am ales să discut despre limite deoarece am observat că majoritatea elevilor au dificultăți de învățare sau devieri de comportament care ar fi
putut fi ușor rezolvate la timp cu ajutorul setării unor limite. Voi trata acest subiect din perspectiva parenting-ului, un “domeniu” în plină
expansiune, deoarece dezvoltarea armonioasă psiho-emoțională a copilului începe de acasă.
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Aceasta nu înseamnă că limitele se setează doar acasă. La școală, cadrul didactic va seta limite după aceleași considerente ca și părinții,
acasă. Totodată, pot oferi părinților sugestiile pe care le-au regăsit în acest articol.
Psihologii sunt la unison când e vorba despre limitele pe care le setăm copilului. Copilul are nevoie de limite pentru a se simți în siguranță și
chiar pentru propriul său echilibru mental. Cum să pui limite sănătoase oferind în acelaţi timp empatie, înţelegere şi ascultare este un subiect
extrem de complex şi complicat. Uneori părinții se simt vinovați să spună NU sau vor să evite un tantrum/acces de furie și, bineînțeles,
partenerii nu sunt întotdeauna de acord cu privire la limitele care trebuie stabilite. Limitele îi învață pe copii comportamentul adecvat și le
oferă oportunități de a-și îmbunătăți abilitățile.
Uneori părinții evită să stabilească limite deoarece nu doresc să-și vadă copilul trist sau supărat, dar învățarea modului de a trata emoțiile
neplăcute este de fapt o abilitate importantă.
Doar pentru că micuțul este trist, nu înseamnă că trebuie să renunțați. În schimb, copilul va învața să găsească modalități sănătoase de a face
față acestei situații. Fiecare limită pe care o stabiliți este o oportunitate pentru copil de a-și practica gestionarea emoțiilor. Eforturile vor fi
antrenate pe măsură ce încearcă să se ocupe de frustrare, furie, plictiseală sau tristețe, dar nu vă asumați responsabilitatea de a-l înveseli. În
schimb, învățați-l cum să facă aceste lucruri pentru el însuși. Copiii care știu cum să facă față sentimentelor neplăcute vor fi mai bine pregătiți
pentru realitățile maturității.

Disputa dintre parentingul permisiv și parentingul autoritar a fost și este una dintre controversele cu care părinții se confruntă în diferite
moduri în cele mai variate situații. Foarte mulți părinți consideră că a nu-ți pedepsi deloc copilul înseamnă un parenting permisiv, care nu
duce la o bună educație. Însă ceea ce se omite este faptul că a rezista, ca părinte, să dai pedepse imediate, nu înseamnă a nu pune limite. Și, de
altfel, gândind lucrurile în profunzime, nici parentingul permisiv și nici cel autoritar nu are ca finalitate creșterea unui copil auto-disciplinat.
Copiii cărora li se permit prea multe nu au ocazia să își dezvolte auto-disciplina, în timp ce aceia care sunt educați în mod autoritar nu și-o
dezvoltă nici ei, pentru că alegerile pe care le fac nu vin de la sine, ci le sunt impuse, având adesea crize de rebeliune și devenind de multe ori
adepți ai minciunii. Punerea limitelor în tot ceea ce facem împreună cu copiii și în tot ceea ce fac ei singuri pare a fi o formulă ideală de
parenting.
Copiii care trăiesc cu puține reguli sau fără reguli, se confruntă cu anxietatea. Ei nu vor să fie responsabili. Ei vor să știe că ești responsabil și că
ești competent să-i ajuți să rămână în control.
Adesea copiii testează limitele părinților și ale cadrelor didactice doar pentru a vedea cum vor reacționa adulții. Consecințele negative pentru
încălcarea regulilor arată că nu veți lăsa lucrurile să scape de sub control.
Ce înseamnă de fapt să educi bine un copil? Să educi bine un copil înseamnă să faci ce trebuie pentru că acesta să se comporte bine în lipsa ta.
Dar să nu uităm că exemplul pe care îl primește un copil de la părinți este esențial și face parte din procesul de educație. Misiunea educativă a
părinților este fundamentală în creșterea unui copil echilibrat și cu respect de sine. Sunt limitele benefice, chiar sănătoase? Eu cred cu tărie că
DA. Ele îi oferă copilului siguranţa şi predictibilitatea de care are nevoie pentru a funcţiona dar, mai ales, pentru a se dezvolta. Fără limite, este
că şi cum v-aţi îmbarca împreună într-o călătorie, fără busolă şi fără hartă.
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În momentul în care setezi o limită – de exemplu, „Acum este momentul să intri în baie” – pasul doi este să te poziţionezi de partea copilului.
Cum faci asta? Prin ascultare şi empatie – fără argumentări inutile şi lupte de putere nesfârşite. Astfel îl ajuţi să descarce bagajul emoţional
acumulat (prin plâns, furie, ţipete, dat din picioare etc.) şi să revină la starea de calm, de deschidere când poate să gândească şi să ia decizii.
Acela este momentul în care aminteşti din nou limita şi te ţii de ea. Deja copilul va fi mult mai cooperant şi deschis să accepte limita setată de
tine. Cu timpul, acest proces de conectare, setarea limitelor şi ascultare, va deveni mai uşor şi pentru tine şi pentru copil. Iar esenţa este că el
va înţelege că iubirea ta este necondiţionată, la fel ca şi ascultarea în ciuda (sau tocmai pentru) faptului că nu cedăm insistenţelor.
Regulă numărul 1 când setezi o limită, fii sigur că este una necesară, corectă, şi că ai tăria de a accepta şi ghida copilul prin procesul emoţional
(împotrivire, tantrumuri, crize, plânsete) până la acceptarea limitei. Dacă simţi că ai o zi proastă că te vei enerva şi vei ceda insistenţelor, cel
mai bine e să nu pui limita de la-nceput.
Limita este necesară în momentul în care copilul este complet deconectat, nu mai răspunde raţional, nu este deschis şi dispus să asculte, să
menţină contactul vizual, să interacţioneze prin joacă ori dialog folosind logica şi bunul simţ. Când se simte deconectat, copilul nu poate gândi
şi nu poate asculta sau urma vreun îndemn sau sfat. Orice acţiune de-a ta de a-l convinge sau direcţiona în vreun fel se va termina, inevitabil,
prin supărare, rezistenţă, plânsete ori o explozie emoţională. Atunci vei şti, cu siguranţă, că are nevoie de o limită.
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Cele mai comune greşeli care se fac în privinţa setării limitelor:
1. Ignorăm semnalele pe care ni le transmite copilul despre cum se simte
2. Vorbim prea mult
3. Impunem prea multe limite
4. Aşteptările noastre nu sunt adaptate vârstei şi dezvoltării copilului
5. Punem limita prea târziu
6. Spunem NU prea des
7. Suntem prea rigizi în aplicarea limitelor
8. Nu reluăm discuţia la calmarea furtunii emoţionale
Copilului n-o să-i placă de noi când setăm limite, dar dacă simte că eşti de partea lui, simte iubirea necondiţionată şi că limita este una
corectă, echitabilă, ai toate şansele să o accepte şi chiar să înveţe ceva din asta. Mai este necesar un lucru, totuşi. Este nevoie ca tu să-ţi alegi
cel mai potrivit moment de a discuta despre respectiva limită sau despre anumite reguli – iar momentul trebuie să fie unul de calm şi
receptivitate din partea lui. Şi să reiei discuţia, să-l consulţi şi pe el despre respectivă problemă, să-i asculţi părerea şi să-l ajuţi să înţeleagă
situaţia, să ştie ce a greşit şi ce poate repara. Şi, mai ales, ce poate face diferit data viitoare.
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Bibliografie:
“Limite pentru copii”, Dr. Henry Cloud si John Townsend, Editura Scriptum
https://aidtolife.org/ro/discipline/setting-limits.html
https://www.desprecopii.com/

Eficiența procesului de învățământ în raport cu succesul și performanța școlară
a elevilor
Prof. Cuțar Cătălina
Abordarea procesului de învăţământ din perspectiva eficienţei şi calităţii sale practice este extrem de importantă. Eficienţa înseamnă
focalizarea pe calitatea rezultatelor, însă acestea sunt raportate la: obiective, condiţiile create, resursele antrenate, conţinuturile vehiculate,
metodologiile folosite, gestionarea timpului şcolar, noile tehnologii informaţionale, asigurarea unui management de succes al procesului la
clasă, nivelul pregătirii profesorului, modul de evaluare și multe altele.
În cadrul procesului de învăţământ, proiectarea educaţională cuprinde ca secvenţă intrinsecă evaluarea şi înregistrarea rezultatelor şcolare, ca
efect al observării competenţelor elevilor (cunoştinţe, aptitudini, atitudini), însumate în randamentul şcolar sau în performanţele şcolare.
Pedagogul Nicola Ioan defineşte succesul/ insuccesul şcolar ca expunând „gradul de adecvare dintre nivelul dezvoltării psihofizice a elevilor şi
solicitările obiective ce li se adresează din sistemul de învăţământ”.
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În timp ce eficienţa procesului de învăţământ se raportează la randamentul şcolar sau performanţele şcolare la solicitările obiective,
succesul/insuccesul şcolar se raportează concomitent atât la exigenţele externe, cât şi la posibilităţile interne ale elevului. Calitatea
performanţelor, măsurate şi evaluate prin intermediul diferitor instrumente de evaluare, reprezintă criteriu de apreciere a eficienţei procesului
de învăţământ şi pentru investigarea succesului/insuccesului şcolar. Autorul Marin Stoica afirmă că succesul şcolar trebuie abordat din
perspectiva înregistrării de către elev a unui randament şcolar superior, pentru integrarea socioprofesională viitoare şi devenirea ca
personalitate productivă, receptivă faţă de schimbări, inteligentă, creativă, capabilă să ia decizii şi să se adapteze rapid la situaţii noi. Succesul
şcolar implică totala personalitate a elevului, fiind dependent de interacţiunea a numeroşi factori.
Succesul şcolar este în strânsă legătură cu devenirea elevului ca personalitate productivă, receptivă faţă de schimbări, inteligentă, creativă,
capabilă să ia decizii şi să se adapteze rapid la nou. Implică totala personalitate a elevului, fiind dependent de interacţiunea a numeroşi factori.
Succesul satisface trebuinţa absolută de performanţă a şcolarului.
Bibliografie:
1. MACAVEI, E. Pedagogie. Teoria educaţiei. Cap. Reuşita şi succesul profesional. Vol.I. Bucureşti: Aramis, 2001.
2. NICOLA, I. Tratat de pedagogie şcolară. Bucureşti: Aramis, 2000.
3. STOICA, M. Pedagogie şi psihologie (pentru examenele de definitivare şi grade didactice: profesori, institutori/ învăţători, studenţi).
Craiova: Editura „Gheorghe Alexandru”, 2001.
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Dezvoltarea gândirii laterale a elevilor
Prof. Bălan Georgiana
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Teoria gândirii laterale dezvoltată și inițiată de dr. Edward de Bono, oferă un proces deliberat, bine planificat și sistematic care are ca rezultat
în cele din urmă gândirea creativă și abilitățile de rezolvare a problemelor. Gândirea laterală se află în coroborare cu „intuiția, creativitatea și
dispoziția,vizează generarea de noi idei, deci mintea este un factor-cheie”, după cum sesizează Edward de Bono în cartea ,,Gândirea laterală”.
Potrivit lui Bono există două părți ale gândirii: gândirea verticală și gândirea laterală. Utilizarea gândirii verticale presupune folosirea celor
mai comune și la îndemână căi de gândire , fiind utilizată de majoritatea indivizilor, în timp ce gândirea laterală presupune un efort de gândire
și de utilizare a unor soluții unice și personalizate.
Gândirea laterală este un instrument foarte puternic care le permite copiilor să gândească și să acționeze în afara casetei obișnuite.
Dezvoltarea gândirii laterale oferă o serie de avantaje și dezavantaje. Unul dintre cele mai importante beneficii este capacitatea copiilor de a
găsi soluții la orice problemă complexă, soluții care se dovedesc a fi superioare celorlalte soluții.
Procesul de gândire laterală are implicații pozitive în mai multe moduri, cum ar fi:
•
Gândirea într-o manieră creativă
•
Transformarea problemelor dificile în oportunități definite
•
Creșterea numărului de idei și a perspectivelor noi, utilizând și adaptând tehnici și metode de gândire
neconvenționale.
•
Descoperirea talentelor și abilităților ascunse pentru a identifica soluții la probleme
Printre metodele activ-participative ce pot fi aplicate la clasă și care dezvoltă gândirea laterală a copiilor
sunt: explozia stelară, brainstormingul, minicazurile, mozaicul, pălăriile gânditoare etc.

Aplicații la ora de matematică
1.
Un coș conține 10 ouă. Zece persoane iau câte un ou din coș. Cu toate acestea, încă un ou rămâne în coș! Cum este posibil?
Soluție: a zecea persoană a luat oul împreună cu coșul.
2.
John câștigă cursa, însă el nu primește niciodată trofeul prețuit! De ce este așa?
Soluție: John este un cal de curse
Creativitatea este producția de produse și idei noi, originale, unice și divergente mediate prin gândire laterală. Dovezile sugerează că
nivelurile ridicate de creativitate și fluență sunt importante în dezvoltarea continuă a interesului elevilor, a eficacității și, în cele din urmă, a
impactului carierei în științe (Lamb et al., 2015). În lucrarea sa de cercetare din 2015 Lambert a demonstrat relația dintre gândirea laterală și
dezvoltarea creativității la copii, subliniind și evidențiind rolul pe care acesta îl are în rezultatele academice ale copiilor.
Necesitate în învățământul actual, gândirea laterală se bazează pe probabilitate, fapt ce stimulează elevul să cunoască, să găsească soluții la
probleme. Rolul profesorului este de a-l ajuta, prin sarcinile formulate, prin tehnicile de lucru aplicate, să-și depășească blocajele de orice
natură (emoționale, cognitive etc.), să-și dea frâu imaginației, să creeze noi situații, circumstanțe.
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3. Lamb, R., Annetta, L., & Vallett, D. (2015). The interface of creativity, fluency, lateral thinking, and technology while designing Serious
Educational Games in a science classroom. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 13, 219–242.
https://doi.org/10.14204/ejrep.36.14110

Instruirea emoțională în mediul școlar
Prof. Bănică Daniela
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Pe parcursul claselor primare, este important ca elevii să învețe cum să-și gestioneze emoțiile. Alături de noțiunile de bază, alfabet și
tipuri de calcule, instruirea emoțională este la fel de importantă. Prin gestionarea eficientă a emoțiilor, elevii pot obține rezultate mai bune,
pot întemeia relații de prietenie cu semenii și pot evita comportamentele nesănătoase. Pentru a învăța cum să-și gestioneze favorabil emoțiile,
în cadrul activităților se implementează strategii diverse, care au ca scop comun următoarele: recunoașterea emoțiilor, înțelegerea cauzei și a
consecințelor, identificarea unor experiențe emoționale cu ajutorul unui vocabular adecvat, exprimarea emoțiilor în mod constructiv și
reglarea acestora în vederea dezvoltării armonioase și evolutive. În completarea eforturilor școlare cu privire la dezvoltarea inteligenței
emoționale, părinții pot discuta cu elevii, punctând cele mai frumoase momente din zi, alături de argumente solide.
Misiunea noastră este de a-i implica pe elevi atât intelectual cât și emoțional, expunându-le o paletă largă de experiențe și posibilități de
învățare. Pentru acestea, îi sprijinim pe educabili să aibă încredere în forțele proprii, să dezvolte relații echilibrate și armonioase cu colegii, să
interacționeze pozitiv cu cei din jur, să aibă o viziune optimistă asupra propriei dezvoltări și să-și exprime bucuria de a trăi.
Pentru un impact pozitiv al demersului academic și pentru a face față vieții cotidiene, elevii au nevoie de încurajare constantă, de
sprijin în dezvoltarea abilităților emoționale și a înțelegeri acestora.
În cadrul fiecărei instituții școlare, este important să se implementeze ”un timp” pentru educația emoțională, adaptând metodele în funcție de
nevoile fiecăruia. Acest tip de activitate, poate aduce numeroase beneficii dezvoltării academice, deoarece, dacă elevul este calm și relaxat, va
avea mai multă inițiativă și se va implica în desfășurarea mai multor sarcini de lucru. Identificându-și propriile emoții, va dezvolta capacitatea
de autocunoaștere, înțelegere, și empatie. De asemenea, eleviul trebuie să învețe că nu este greșit să aibă emoții negative, ci trebuie să le
trateze corespunzător și să acționeze într-un mod constructiv.
Prin urmare, modul în care ne stăpânim și înțelegem propriile emoții, joacă un rol important în obținerea succesului în viață, a stării de bine, a
fericirii și a optimismului.

Atitudinea pozitivă față de MATEMATICĂ condiție esențială în reușita școlară
Prof.Dobrescu Oana Silvia
Înțelegerea conceptelor matematice încă din primele clase din învățământul primar contribuie în mod fundamental la construirea unei
atitudini pozitive față de această disciplină, precum și la reușita în învățare
Având în vedere acest principiu evidențiat de numeroasele cercetări în domeniu, cadrul didactic din învățământul primar are o responsabilitate
majoră. Un prim pas este acela de a lua în calcul faptul că fiecare copil vine în școală cu experiențe matematice diverse și cu abilitatea de a
interpreta mediul înconjurător din punct de vedere matematic. Copiii dovedesc o curiozitate naturală față de matematică, explorând din punct
de vedere matematic realitatea( Câte zile mai sunt până la…?, Cât costă…?, Mai mult decât…?, Mai puțin decât…?).
Un mediu propice învățării matematicii este un mediu care
favorizează formarea unei atitudini pozitive față de matematică
valorifică experiențele anterioare ale copiilor
stabilește legături între conceptele matematice și realitatea pe care o cunosc copiii
utilizează materiale didactice variate
Dacă pentru învățător este clară utilitatea diferitelor concepte matematice, crește probabilitatea de a oferi elevilor experiențe matematice
pozitive. În clasele I-IV, elevul explorează cu ușurință conceptele matematice atunci când i se oferă experiențe tactile, prin manipularea
diferitelor obiecte. Folosirea lor însă nu garantează reușita în înțelegerea anumitor conținuturi matematice. Cadrul didactic are rolul de a
stabili materialele neceesare pentru înțelegerea unui conținut, rolul lor, cantitatea necesară pentru ca fiecare elev să poată interacționa pe
durata unei secvențe didactice. De asemenea, trebuie luat în calcul elementul timp( elevul are nevoie de timp pentru a se acomoda cu
materialele pregătite), precum și familiarizarea copilului cu acestea, astfel încât să înțeleagă cum poate să le folosească.
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Pentru elev, matematica nu trebuie să fie doar o disciplină de studiu. Matematica face parte din lumea lui, din viața de zi cu zi. O învățare a
matematicii din primii ani de școală presupune stabilirea unei legături cu experiențele matematice anterioare ale copilului, o corelare cu
celelalte discipline de studiu și cu lumea reală.
Cercetările arată faptul că una dintre dificultățile asociate învățării matematicii în primii ani de școlarizare se datorează
subestimării experiențelor copiilor din sfera matematicii. Câștigul cel mare este atunci când reușim să oferim context de învățare în care
matematica are sens pentru copil, iar studiul în orele de curs are legătură cu propriile preocupări și intuiții matematice.
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Storytelling-ul și teatrul în sala de clasă
Prof.Sîrbu Laura
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Atât storytelling-ul cât și diferitele tipuri de teatru, în special teatrul de umbre sunt considerate a fi metode nonformale. Prima constă în
crearea și transmiterea orală a unei povești pe un subiect dat,o materializare în cuvinte.Ea permite elevilor să se implice fie în calitate de
ascultători, fie de povestitori. Pentru a se derula corect, are nevoie de respectarea a trei etape, după cum urmează:
 Poarta/intrarea în poveste= se realizează cadrul specific derulării activității. El trebuie să includă posibilitatea introspecției, dialogul. Se
vor familiariza elevii cu elementele din poveste. Acest aspect se face prin mijloace variate. Cadrul didactic poate folosi un joc, conversații,
exerciții de improvizație, descoperireavetc.
 Redarea poveștii= desfășurarea poveștii, transmiterea mesajului, transpunerea auditoriului într-o lume a basmului. Nu sunt excluse
efectele auditive, onomatopeele, mimica, diferite înregistrări. Evident că rolul cadrului didactic este acela de a monitoriza reacțiile
grupului de elev, ale auditoriului, să le adreseze întrebări. Amenajarea unor spații ce redau secvențe din poveste și parcurgerea lor,
identificarea elementelor sunt aspecte demne de urmat.
 Ieșirea din poveste= finalul, ce se poate realiza și prin desene, teatru de umbre, scriere creativă, dezbatere.Povestea audiată a trecut
printr-un proces de transformare, printr-un filtru personal.
Faptele și întâmplările alese trebuie să stimuleze elevii, să le trezească emoții, să le dezvolte imaginația și creativitate, cu alte cuvinte, să îl
implice cognitiv și afectiv. Avatajele sunt numeroase, printre acestea aflându-se activizarea și îmbogățirea vocabularului, dezvoltarea
competenței de exprimare corectă, de ascultare a unui mesaj, cultivarea interesului pentru lectură, dezvoltarea imaginației etc.
Trăind în epocă modernă, nu se exclude din storytelling factorul digital. Se ajunje, astfel, la storytelling-ul digital. Povestirea digitală este
folosită din ce în ce mai mult,odată cu declanșarea pandemiei. Pe baza scenariului ales, profesorul adaugă imagini, animații de tot felul,
folosește aplicații.
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Totuși, trebuie avut în vedere că trebuie să primeze povestea, digitalul fiind într-un plan secundar. În ultima etapă de desfășurare se
menționa posibilitatea implementării teatrului de umbre. Acesta este identificat drept teatru alternativ, intrând în educație sub egida
metodei nonformale. Poate fi de sine stătător sau ca finalitate pentru procesul de storytelling. Elevii își confecționează scena, marionelte,
cooperează în distribuirea rolurilor, pun în scenă, având auditoriu. Prin urmare, funcționează foarte bine drept metodă de cooperare,
colaborare. Se dezvoltă tehnicile de negociere, colaborare, comunicare, atenția, creativitatea,motricitatea fină, memoria. Teatrul de umbre
este partajat în două secțiuni: puppet și finger. Din experiență, am constatat că elevii preferă marionetele, meșterind cu atenție și dedicare la
crearea lor. Alte tipuri de teatru folosite ca metode nonformale în orele de curs sunt: teatrul de imagini, teatrul forum. Teatrul de imagini
este un fel de teatru de statui, elevii construind din propriile corpuri diferite elemente, precum sentimente. Este gustat intens de elevi și
poate fi folosit la ore variate. La geometrie pot construi figuri geometrice din corpurile lor. Teatrul forum este o tehnică a jocului de rol,
copiii punând în scenă, voluntar. Elevii din auditoriu urmăresc cu atenție, se pot implica, argumenta, dezvolta spiritul critic, pleda pentru
anumite preferințe. Nu necesită piesă scrisă.Se poate proni și de la un text studiat, punându-se în scenă ca o piesă normală. Scopul său
principla este acela de a stimual dezbaterea. La acestea se pot adăuga și jocuri de improvizație teatrală, având ca beneficii dezvoltarea
empatiei, a colaborării, concentrării, imaginației, încrederii în forțele proprii, sănătate emoțională. Poate fi introdus teatrul ca mijloc de
predare a unor conținute de la diferite discipline? Sigur că se poate, acest aspect ținând de competența și creativitatea pedagogică a cadrului
didactic. Se poate folosi după studierea unui concept, la finalul predării teorieiși după exercițiile clasice de fixare a cunoștințelor,
interpretarea unei piese sau scrierea unui scenariu fiind o bună modalitate de a deprinde un concept. De exemplu, se poate crea o piesă de
teatru cu denumirea Ținutul numerelor pentru a se însuși conceptele mult mai ușor. Mai multe exemple practice se găsesc accesând link-ul
de
mai
jos.
http://www.le-math.eu/assets/files/Guidelines%20-%20Final/MT/MATHeatre%20Guidelines%20%20Romanian%20(Electronic%20version).pdf
Bibliografie:
“Enciclopedia metodelor de învățământ”, coordonator Ion Ovidiu Pânișoară, Polirom, 2022

Impresiile elevilor privind aplicarea teatrului de umbre în cadrul
orelor de curs
“L-aș recomanda copiilor pentru că este distractiv, poți să te joci cu cei dragi ore în șir, devii scriitor.”
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Portofoliul-principala metodă de evaluare alternativă
Prof.Oana Alexandru
Una dintre metodele de evaluare alternativă este portofoliul. Acest instrument de evaluare apare definit în DEX ca fiind „un dosar”,
o mapă în care se păstrează acte, hârtii de valoare. Portofoliul reprezintă o colecție de informații, pe care școlarul le obține prin investigații
individuale sau în grup, prin cercetarea unor materiale diferite. Acesta reprezintă și o modalitate de evaluare pe o perioadă mai îndelungată de
timp, care reflectă evoluția elevului pe mai multe planuri.
Portofoliul este, așadar, o selecție realizată de către elev împreună cu cadrul didactic a celor mai reprezentative produse ale activității sale
într-o anumită perioadă de timp, incluzând aspecte esențiale cognitive, afective și psihomotorii ale dezvoltării elevului.
Această metodă de evaluare conține atât avantaje, cât și dezavantaje.
Printre avantaje se numără următoarele aspecte:
elevul este implicat direct și asumat în procesul de evaluare;
criteriile de evaluare sunt cunoscute încă de la începutul procesului;
elevul este ajutat de profesor în atingerea unor obiective ale învățării;
presiunea timpului limitat este anulată;
conține reușitele activității elevului, profesorul înregistrând progrese le acestuia la intervale de timp;
se dezvoltă capacitatea de autoevaluare;
se diminuează factorul stres.
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Principalul dezavantaj al portofoliului îl reprezintă faptul că acesta necesită un volum mare de lucru din partea profesorului.
Prin utilizarea acestei metode alternative de evaluare, elevul devine parte integrantă a sistemului de învățare și evaluare și își poate urmări
gradual calitățile, defectele, plusurile și minusurile pe care le are. Pe de altă parte, părinții află ce pot face concret copii lor și care aste
atitudinea acestora față de o anumită disciplină de învățământ. Portofoliul reprezintă:
„cartea de vizită” a elevului, prin care profesorul poate să-i urmărească progresul – în plan cognitiv, atitudinal şi comportamental
– la o anumită disciplină, de-a lungul unui interval mai lung de timp (un semestru sau un an şcolar);
un „acord” între elev şi profesor, care trebuie să-l ajute pe elev să se autoevalueze.
Profesorul discută cu elevul despre ce trebuie să ştie şi ce trebuie să facă acesta de-a lungul procesului de învăţare. La începutul demersului
educativ, se realizează un diagnostic asupra necesităţilor de învăţare ale elevului pentru a stabili obiectivele şi criteriile de evaluare.
Diagnosticul este făcut de profesor şi este discutat cu elevul implicat în evaluare.

Termenul de realizare a portofoliului poate varia, de la câteva luni până la un an școlar.
Realizarea portofoliului permite aplicarea unor modalități de organizare a conținuturilor interdisciplinare sau transdisciplinare, venind în
sprijinul elevului prin lărgirea orizontului informațional.
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Abordarea integrată a învăţării şi utilizarea metodelor alternative de evaluare stimulează crearea unei relaţii de colaborare, de încredere şi
respect reciproc între cadrul didactic şi elevi şi între elevi. Elevul nu se simte "controlat", ci sprijinit.
Profesorul trebuie să fie mai mult un organizator al situaţiilor de învăţare şi un element de legătură între elev şi societate, care
mediază şi facilitează accesul la informaţie. Implicarea elevilor în procesului didactic trebuie realizată în toate laturile acestuia predareînvăţare-evaluare.

Utilizarea metodelor alternative de evaluare încurajează crearea unui alt tip de climat de învăţare și anume unul plăcut și relaxat , elevii fiind
evaluaţi în mediul obişnuit de învăţare, prin sarcini contextualizate; realizează experimente, elaborează proiecte, alcătuiesc portofolii, acestea
fiind în acelaşi timp sarcini de instruire şi probe de evaluare.
Este important ca elevii să înţeleagă criteriile de evaluare, procesul evaluativ, pentru a putea reflecta asupra performanţelor obţinute, a le
explica şi a găsi modalităţi de progres.
Elevii nu trebuie evaluați unii in raport cu ceilalti, scopul fiind de a vedea evoluția, progresul, achizițiile și nu de a stabili o ierarhie.

BIBLIOGRAFIE:
Cerghit ,I., -Sisteme de instruire alternative şi complemantare, Ed.Aramis, Bucureşti, 2002;
Doicescu ,R. (coord.)- Ghid de evaluare la istorie, SNEE, ProGnosis, 2001
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Educație intelectuală
Prof.Mehedințu Cristina
Termenul de „intelect” vine de la cuvântul în limba latină „intellectus” care înseamnă minte, gândire, capacitate de a gândi, de a opera
noțiuni. Una dintre funcțiile importante ale educației este transmiterea experiențelor sociale de la o generație la alta, transferul de valori de la
o societate la un individ. Educația intelectulă este o componentă a procesului educational care, cu ajutorul valorilor științifice și umaniste pe
care le prelucrează, contribuie la formarea și dezvoltarea capacităților intelectuale.
Dobândirea de către elevi a cunoștințelor din domeniile științifice, tehnice, morale, a valorilor umaniste și științifice se află la baza acțiunii
educației intelectuale. Predarea științelor în școli urmărește transmiterea valorilor științei, respective formarea elevilor pentru producerea
acesteia. Pentru a ajunge la această performanță, este necesar ca elevii să asimileze și să li se formeze compentențele necesare.În urma
asimilării informațiilor, cunoștințelor, ideilor, noțiunilor are loc procesul de formare a capacității de a opera cu ele. A forma elevilor deprinderi
și priceperi de activitate intelectuală, necesită prezentarea și demonstrarea modului de utilizare a metodelor și tehnicilor de studiu și de
exersarea rezolvării situațiilor problemă. Oamenii se deosebesc între ei, în cea mai mare parte, prin bogăția orizontului constituit din nivelul
de cunoștințe, sentimente, aptitudini și atitudini, rezultat al asimilării culturii. Cultura generală cuprinde un nivel de cunoștințe, deprinderi și
capacități integrate și formate în cadrul acțiunii educaționale care oferă posibilități diverse de elaborare a unei viziuni de ansamblu asupra
lumii și de răspunsuri cu privire la cerințele de integrare socială. Din punct de vedere genetic, se pot distinge două stadii succesive în cadrul
culturii generale: un nivel instrumental și un nivel operațional. Cel dintâi nivel presupune asimilarea unor cunoștințe, formarea unor priceperi
și deprinderi. Cititul, scrisul sunt considerate instrumente indispensabile pentru asimilarea unor cunoștințe următoare. Cel de-al doilea nivel,
cel operațional, presupune punerea în practică și folosirea deprinderilor și cunoștinșelor asimilate, în rezolvarea diverselor probleme teoretice
și practice ce apar. Din acest punct de vedere cultura generală constituie fondul pe care se dezvoltă cultura profesională.
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Aceasta cuprinde cunoștințele, deprinderile, capacitățile necesare pentru exercitarea unei profesiuni, care devine un mijloc de
socializare umană, oferind condiții avantajoase pentru afirmarea personalității și dezvoltarea culturii profesionale. Când omul acționează ca
un tot, orizontul său cultural acționează ca un liant care armonizeză întregul său edificiu psihosocial, atât pe orizontală între elemente
constitutive ale conștiinței, cât și pe verticală între componentele sale ierarhice.

SLIDESMANIA.COM

