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Dificultăți de socializare la copilul preșcolar - Iscru Luciana
Socializarea reprezintă un aspect foarte important pentru fiecare dintre noi. Ca și adulți, simțim nevoia să
petrecem mult timp în preajma persoanelor de vârsta noastră, să comunicăm și să ne facem prieteni. La fel se
întâmplă și cu copiii de vârstă preșcolară. Până să fie integrat în mediul școlar, copilul socializează cu persoane
din familie, copii de vârsta lui pe care îi întâlnește în parc ori în diverse locuri. Dacă îl lăsăm pe cel mic să
exploreze, să cunoască și să ia contact cu cât mai multe persoane, acesta va deveni din ce în ce mai sociabil, se
va integra ușor în diferite medii, va fi cât mai independent și își va cultiva sentimentul de apartenență. Pentru
copilul mic, care încă nu reușeste să se exprime foarte bine, poate fi dificil să socializeze, acest lucru creându-i
frustrări uneori sau poate avea crize temperamentale. Părintele trebuie să îl sprijine pe copil, să îi vorbească, să
îl încurajeze, ascultându-l când are ceva de spus și încurajandu-l permanent. Primii care pot obseva dacă cel
mic are dificultăți de socializare, sunt părinții, și tot ei sunt cei care pot lua măsuri în această privință. În mod
normal, copiii socializează în mod instinctiv, reușind să se înțeleagă cu ceilalți indiferent de mediul în care se
află. Se poate întâmpla ca cel mic să nu poată lega prietenii sau să nu poată socializa. Cel mai bun mod prin
care îl putem ajuta pe copil să socializeze, este să îi dăm ocazia să petreacă cât mai mult timp în aer liber, să
participe la activități diverse care îi sunt pe plac și care îl pot ajuta să se raporteze cu ușurință la cei din jur.
Activitățile liber alese desfășurate în grădiniță, reprezintă un bun prilej de a-l face pe copil să se integreze
ușor în acest mediu, să lege prietenii, să își dezvolte vocabularul și să socializeze, acesta alegându-și activitățile
în funcție de interesele sale. Cu ajutorul acestor activități, cadrul didactic poate observa dacă sunt copii ce au
dificultăți de socializare, integrându-i încet într-un anumit grup de joacă, acestora fiindu-le mai ușor să își
învingă temerile, sentimentul de apartentență fiind foarte important la această vârstă. Acest tip de interacțiuni
facilitează dezvoltarea emoțională și cognitivă a copiilor, determinând modul în care viitorul adult va relaționa.
Socializarea ne învață importanța comunicării, a integrării, importanța jocului și respectării regulilor acestuia,
având mai multe aspecte care trebuie descoperite pas cu pas, iar în momentul în care se realizează o conexiune
între familie, prieteni, grădiniță și comunitate, putem spune că avem cadrul normal de dezvoltare a copilului.

Autonomia personală și socială a preșcolarilor – Dobre Ramona
Vârsta mică în general sau preșcolaritatea în special sunt perioade de dezvoltare în care dependența și autodeterminarea
coexistă. Dependența nu este în sine negativă. De fapt, aceata chiar face parte din natura umană. Însă, în timp, această dependență este
important să se transforme încetul cu încetul în autonomie.
Copiii preșcolari au o capacitate extraordinară de a accepta și de a gestiona provocările. Ei pot experimenta un
comportament contrar și își pot testa limitele. Pentru dezvoltarea unor comportamente de autonomie la vârstă preșcolară este necesar să
se desfășoare în context formal, în mediul grădiniței, activități sistematice, constante, centrate explicit pe dezvoltarea acestora. De
menționat aici este faptul că aceste activități specifice trebuie susținute și în familie. De asemenea, importanța rutinelor zilnice în cadrul
gradiniței este recunoscută în practica educațională, rutinele fiind investite cu potențialul formativ pe care il au.
Dezvoltarea comportamentelor de autonomie personală și socială ale preșcolarilor nu este deloc un proces facil, ci
necesită timp, disponibilitate și mai ales intervenție adecvată prin tehnici și strategii specifice. Deoarece autonomia nesatisfăcută duce şi
la necooperare, adultul (părintele, educatorul) trebuie să îl încurajeze pe copil să facă lucruri singur, să îl înveţe abilităţi şi
comportamente, ca rezultatul să fie obţinerea cooperării copilului, şi nu obedienţa lui. Iată câteva situații în care noi, adulții, putem
încuraja autonomia copiilor: dezvoltarea motricității, dezvoltarea vorbirii, oferirea de alternative, grija față de ei etc. Și, cum jocul este
cea mai plăcută și cea mai frumoasă modalitate de învățare, propun câteva idei de jocuri cu rol important în formarea autonomiei
personale:
Jocul ”Fă ce îți spun!”: acest joc are ca scop identificarea părților propriului corp. Obiectivul nostru este ca cei mici să arate
diferite părți ale corpului și să execute diferite mișcări la comanda verbală. Propunătorul cere copiilor să așeze mâna dreaptă pe ochiul
drept, pe ochiul stâng, pe genunchiul drept, pe genunchiul stâng. Să așeze mâna stângă pe cotul drept, pe piciorul drept. Să așeze
simultan mâna stângă pe ochiul drept și dreapta pe ochiul stâng, și așa mai departe pentru alte părti ale corpului. Se lovesc cele două
mâini una de alta, apoi genunchiul stâng cu mâna dreaptă, din nou cele două mâini împreună, apoi mâna stângă lovește genunchiul
drept, cele doua mâini se lovesc împreuna, etc. Combinatiile pot fi variate la nesfârsit;
Jocul "Sa așezăm masa!": scopul principal al acestui joc este recunoașterea poziției obiectelor față de propriul corp și stabilirea
relațiilor dintre ele. Propunătorul cere copiilor să pună masa, să așeze farfuriile, apoi cuțitele și lingurile la dreapta și furculițele la
stânga. Fiecare copil aranjează un tacâm complet, adoptând poziția care îi este mai usoară. Un copil așează masa cu patru tacâmuri fară
să-și schimbe locul fixat. Ceilalti copii controlează dacă masa este pusă corect, asezându-se în chip de consemn;

Autonomia personală și socială a preșcolarilor – Dobre Ramona
Jocul "Numește-mă!": acest joc are ca scop denumirea și identificarea obiectelor de igienă (îmbrăcăminte,
încălțăminte etc.). Cadrul didactic va prezenta copiilor pe rând obiectele de igienă și le va cere să le denumească. El
va arata elevilor obiectul și va spune unui copil: " Numește-mă!".
Jocul "Inelușul": cunoașterea părții drepte și stângi a propriului corp, cunoașterea prenumelui colegilor din
clasă. Copiii sunt așezați în formație de cerc, cu fața spre interior și dau din mână în mână un inel în timp ce spun
urmatoarele versuri :
"Iau cu dreapta, dau cu stânga
Iau cu dreapta, dau cu stânga
Stop! Inelul s-a oprit
De la cine l-ai primit?"
Copilul cu inelul în mână își va numi colegul din dreapta sa. El mai poate fi întrebat:
"Cerculețul îi vei da
Cine e la stânga ta?"
Jocul se repetă de mai multe ori pentru a da posibilitatea tuturor elevilor să raspundă la între- bările jocului.
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Importanța prietenilor și a relațiilor sociale în copilăria timpurie – Drugă Mădălina
Prietenia reprezintă una dintre cele mai importante valori pe care trebuie să o aducem în procesul de educație și
dezvoltare a copilului. Aceasta reprezintă afecțiunea pură și dezinteresată împărtășită cu o altă persoană. Ea apare și
este întreținută prin interacțiunile dintre oameni.
Încă din copilărie, începem să legăm prietenii, ceea ce ne permite să dobândim abilități sociale și cognitive
necesare dezvoltării noastre. Prietenia este importantă la orice vârstă, dar în copilăria timpurie, reprezintă o parte
fundamentală a dezvoltării socio-emoționale, copiii învățând prin interacțiunea cu semenii lor să-și gestioneze
emoțiile în moduri pozitive.
În fiecare etapă a vieții, prietenia se schimbă și este percepută în moduri diferite, raportată fiind la propriile
caracteristici și provocări, evoluând pe măsură ce creștem.
Relațiile de prietenie au un impact extraordinar asupra bunăstării unui copil și, o influență pozitivă, mai ales în
copilăria timpurie, oferind copiilor oportunitatea de a învăța și de a se dezvolta într-o lume socială. Stabilirea de
relații cu alți copii, comunicarea cu ceilalți, crearea și menținerea unei legături cu semenii, nu numai că îi
construiește copilului încrederea în sine, dar îl ajută să se adapteze mai ușor la mediu.
Copiii sunt în mod natural înclinați să se gândească mai întâi la ei și la propriile nevoi. Prin prieteniile create în
copilărie, copiii învață cum să înțeleagă ce simt semenii lor și cum acțiunile lor îi pot afecta pe ceilalți. Prin
interacțiunile unii cu alții, copiii învăță să gândească dincolo de ei înșiși învățând să înțeleagă nevoile și dorințele
celorlalți. Prietenia îi învață pe copii empatia, care este o abilitate valoroasă și care îi ajută să înțeleagă de ce cineva
experimentează un anumit sentiment. Prieteniile din copilărie create prin intermediul jocului creează, de asemenea,
un sentiment de apartenență și siguranță copiilor. Copiii sunt capabili să creeze legături de prietenie puternice atât cu
colegii lor, precum și cu îngrijitorii, educatorii și profesorii lor. Acest lucru are avantajul de a îmbunătăți abilitățile de
învățare și de a crea oportunități deosebite pentru succesul academic. Prieteniile, precum și alte relații interpersonale
joacă un rol crucial în modelarea personalității copilului, precum și a valorilor pe care le va purta cu el de-a lungul
vieții ajutându-l să se cunoască mai bine și să-și dezvolte propria identitate.

Importanța prietenilor și a relațiilor sociale în copilăria timpurie – Drugă Mădălina

Beneficiile prieteniilor legate în copilărie se transferă și la vârsta adultă. Adulții care au construit relații
puternice încă din copilărie vor avea un succes mai mare în viața personală și profesională. Atunci când copilul
interacționează cu prietenii săi dobîndește abilități de comunicare. Pentru copii interacțiunea este cea mai bună și
distractivă experiență într-o relație de prietenie. Nu poate exista o mai bună învățare a comunicării și a interacțiunii
decât prin a fi într-un grup de prieteni, deoarece copiii se simt confortabil să împărtășească cu prietenii ceea ce
gândesc. În absența unui cerc de prieteni, copiii se simt izolați ceea ce îi poate afecta emoțional. Dacă un copil este
singur și nu are prieteni, cu siguranță se va reflecta în comportamentul său și după ce va crește. Abilitățile sociale se
vor diminua continuu și ar putea afecta calitatea vieții. Grădinița și școala reprezintă locul potrivit pentru a-i face pe
copii să învețe arta interacțiunii și arta de a-și face prieteni, datorită mediului și atmosferei potrivite pentru copii.
Copiii învață să-i respecte pe ceilalți și deciziile lor în timp ce se joacă în grupul de prieteni. Relațiile de prietenie
îi fac pe copii să înțeleagă sentimentele celorlalți și să răspundă într-o manieră respectuoasă.
Relațiile de prietenie create în copilăria timpurie crează un context valoros care oferă oportunități pentru a învăța și
a exersa abilități esențiale pentru dezvoltarea cognitivă, socială și emoțională a copiilor. Contactul cu semenii face
universul copilului mai bogat.Prin celălalt, copilul poate învăța despre lume și despre sine, poate învăța ce este
munca în echipă, ce înseamnă colaborarea și ce înseamnă să oferi și să primești ajutor, etc. Un copil care este izolat
și nu are prieteni poate avea nevoie de mult timp pentru a înțelege și pentru a învăța astfel de abilități.

Rolul activităților artistico-plastice în dezvoltarea antepreșcolarilor – Cenușă Corina
Activitățile artistico-plastice au un rol bine definit în dezvoltarea globală a copiilor. Prima formă de exprimare
grafică a copilului mic este mâzgălitura. Acesta are un înțeles pentru el, deși adulții nu percep reprezentarea. Treptat,
cu ajutor și perseverență, copiii învață să redea obiecte sau chiar imagini respectând realitatea.
Prin desen copilul se simte important, descoperind o altă varianta de exprimare a ceea ce simte, a ceea ce
gândește și a felului în care percepe lumea înconjurătoare. Atât educatoarele, cât și părinții trebuie să încurajeze și să
ghideze pașii copiilor pentru dezvoltarea gustului pentru frumos, artă și pentru dezvoltarea unei personalități
complexe.
Elementele plastice pe care le învățăm în grădiniță sunt: punctul, linia, pată de culoare, formă și combinații ale
acestora. Putem ține cont de aceste aspecte atunci când ii propunem copilului activități de desen atât la grădiniță cât
și acasă.
Prima formă de exprimare prin pictură la copiii mici este dactilopictura sau pictură cu degețelul. La această
vârstă, copiii nu au bine dezvoltați mușchii mici ai mâinii și nu își pot coordona bine mișcările, fiindu-le foarte greu
să picteze cu pensula. De aceea, învață să picteze mai întâi cu degetul, urmărind că mai apoi să utilizeze pensula sau
alte instrumente (vată, ștampile etc).
Dactilopictura îi ajută pe copii să exploreze, să învețe și să se dezvolte prin joc senzorial. Pe lângă faptul că
această activitate este una foarte distractivă, ea dezvoltă și abilitățile motorii fine ale copiilor, de care au nevoie
pentru a scrie mai târziu. Copiii simt textura rece și moale a temperei și pot experimenta culori și texturi, dar
dezvoltă și creativitatea.
Activitatea de pictură se desfășoară diferit de cele de desen prin faptul că se utilizează instrumente diferite
(pensula, acuarele, pastă de dinți, paie, dopuri de pluta etc.) păstrându-se aceleași teme sau se pot alege și altele, în
funcție de context și de vârstă copilului.
Așadar, prin pictură, desen și modelaj, educatoarea formează copiilor deprinderi de lucru, capacități de exprimare,
îi ajută pe copii să realizeze corespondențe între elementele de limbaj plastic și natură, stimulează expresivitatea și
creativitatea și nu în ultimul rând, dezvoltă armonios și multilateral personalitatea copilului.

Specificul dezvoltării la vârstele mici – Apostol Andreea
Studiile moderne dovedesc tot mai evident că prima copilărie este decisivă în dezvoltarea psihică a copilului. De aici devine
important cum, cât și cum este îngrijit, educat, stimulat de către părinții săi.
Debutul învățării pentru fiecare copil este cât mai devreme cu putință. De fapt îi învățăm pe copii de la vârste fragede tot felul
de lucruri. Folosim pentru asta imagini, obiecte sclipitoare, le atragem atenția cu sunete plăcute, și asta pentru a le încuraja explorarea și
a le trezi interesul față de mediul care îi înconjoară. Până vor însuși organizat instrumental inteligenței sociale, respectiv cititul și
scrisul, calculul matematic, copiii vor învăța foarte mult lucruri și vor dezvolta capacitățile necesare acestei învățări.
Dezvoltarea normală a creierului se produce datorită stimulării. Dacă aceasta nu se realizează într-o manieră adecvată, creierul
nu se dezvoltă în parametrii normali și nu se pot realiza competențele necesare dezvoltării psihologice. La nivel neuronal conexiunile
nervoase rămân limitate, ramificațiile neuronale nu se realizează. Învățarea și produsele ei, rămân limitate, sau cel puțin insuficiente
pentru o adaptare firească. Să nu uităm că dezvoltarea creierului este globală și că acesta are nevoie de stimulare permanentă prin căile
senzoriale și prin organizarea tot mai adecvată a mișcării și a manualității.
Dacă stimularea este cea care dezvoltă creierul, trebuie să ne intereseze ca prin programele educative aceste stimulări să ajungă
la creier. Căile sunt cele cunoscute de simțurile copilui : văz, auz, olfactiv, tactil și kinestezic. De aceea programele educative pentru
vârstele mici se preocupă de deschiderea căilor de transmitere a stimulărilor.
A doua direcție este cea care analizează și clarifică răspunsurile date de copil stimulărilor diferite venite de la mediu și intrate prin căile
senzoriale. Adică limbajul ca răspuns la limbaj, precum și abilitatea manuală și explorarea obiectelor. Pentru copilul mic este important
să descifrăm mecanismele mișcării, capacitatea de a explora, de a face anumite lucruri, de a comunica. Prin aceste căi de comunicare și
mișcare, copilul este stimulat și asta îl ajută să-și dezvolte inteligența. La o simplă stimulare copilul poate găsi o cascadă de răspunsuri.
Sesizăm ușor că fiecare copil se mișcă mult, înainte de a învăța să se deplaseze. Mișcă mâinile, brațele, se întoarce și se răsucește.
Toate aceste mișcări provoacă maturizarea creierului și declanșează mecanismele necesare mișcărilor tot mai complexe. De aceea, pe
măsură ce se dezvoltă, copilul trebuie încurajat să mânuiască obiectele, să miște și să deplaseze tot mai organizat în așa fel încât.
folosirea mâinilor să fie tot mai coordonată. Așa se dezvoltă creierul și pornind de la coordonarea mișcărilor și a simțutilor, se
construiesc scheme tot mai complexe de comunicare și cunoaștere, ceea ce favorizeaza dezvoltarea. Dacă se dezvoltă coordonarea și
echilibrul maturizării globale a creierului apare o abilitate manuală tot mai performantă.Pe măsură ce copilul poate face tot mai multe
lucruri, dezvoltarea îi va permite să inițieze activități.
Pentru educatori este important de subliniat faptul că trebuie să încurajăm copilul mic să se miște, să își folosească simțurile, să
dezvolte capacitățile manuale și pe cele intelectuale. De aceea primii educatori ai copilului sunt părinții!

Copiii și mâncatul de plictiseală

- Rîcu Sofia

Copiii, mai ales cei din generația actuală se plictisesc repede. O modalitate preferată și foarte dăunătoare este mâncatul din
plictiseală. Doar pentru că sunt prea comozi să își găsească ceva interesant de făcut, copiii pot adaugă cantități importante de hrană,
consumând tot felul de gustări bogate în calorii, dar sărace în nutrienți. Cu adevărat mănâncă fără să gândească. Apoi, când le veți cere
să-și amintească consumul alimentar din ultimele 24 de ore, cei mai mulți își pot aminti cu ușurință mesele uzuale, dar nu își amintesc
punga de chipsuri pe care le-au ronțăit în timp ce se butonau telecomanda televizorului fără să se oprească să urmărească un program.
Conștientizarea alimentației este foarte importantă, întrucât astfel dezvoltăm și respectăm obiceiuri bune. Mai ales dacă avem copii
supraponderali, ne-ar ajută să respectăm câteva reguli simple:
Stabiliți un program clar. În timpul perioadelor școlare programul copiilor este mult mai strict și presupune o varietate mare de
activități care solicită concentrare și ordine mentală, deci am putea spune că este o perioada mai puțîn periculoasă. Dar acum, pe
perioada vacanței, trebuie să aibă activități plăcute de făcut – astfel încât să nu fie tentați să își găsească satisfacția într-o tabletă de
ciocolată.
Planificați mesele – chiar împreună cu copiii, dacă sunt suficient de mari. Planificarea meselor este foarte importnata pentru
conștientizare. Dacă vă asigurați că toate alimentele de peste zi sunt luate în considerare și că gustările sunt suficient de atrăgătoare
(gustative dar și nutritiv) vă va ajuta să opriţi atacurile asupra dulapului cu gustărele. În plus copiii vor fi mai conștienți de faptul că au
mâncat deja o masă sau o gustare alocată și, dacă mai este destul timp până la următoarea programată, să trebuiască să găsească o
altceva de făcut, în loc să mestece.
Spălatul dinților sau mestecatul gumei (mentolată și fără zahăr) poate reprezenta de asemenea o soluție întrucât gustul de mentă
domolește poftă de mâncare. În plus, majoritatea alimentelor nu au gust bun după mentă. Bonus: dinți și gingii sănătoase!
Gășiți pentru copii activități care implică mâinile. Mâinile pot face o singură activitate odată, prin urmare nu pot mânca. Din nefericire,
telefonul, televizorul, sau chiar și o carte nu țin ambele mâini ocupate și copiii pot fi tentați să le ocupe resursă disponibilă cu o
gustare.
O simplă sticlă de apă! Dacă întreruperea conexiunii mâna – gură nu se poate face altfel, încercați cu o sticlă de apă, sau ceai de
fructe neîndulcit, din care poate bea cu înghițituri mici, pe parcursul zilei. În acest fel se rezolva și problema hidratarii, care uneori
rămâne restanță atunci când ronțăim de plictiseală ( inconștient). Experții în nutriție spun că, de multe ori, foamea este doar o sete
neconștientizată suficient, deci nesatisfăcută.
Mergeți cu cei mici la o plimbare. Decât scurte plimbări pe la bucătărie pentru gustări, mai degrabă o plimbare împreună până la
piață să cumpărați fructe și legume proaspete, sau pur și simplu prin cartier. Poate fi o plimbare complet fără scop sau să învețe străzile,
drumul către un parc apropiat, etc,
Stabilirea sau schimbarea obiceiurilor alimentare este dificilă. Dar cu cât este făcută mai din timp, mai susținut și în cooperare cu cei
mici, cu atât va fi mai benefică și utilă de-a lungul întregii vieți a copiilor dumneavoastră.

Jocuri pentru călătorie

- Mădălina Floroiu

Condusul este un lucru pe care majoritatea oamenilor îl fac în fiecare zi. Îi ducem pe copii la școală, grădiniță și la cumpărături. Putem
profita de acel timp să ne jucăm, deoarece este o experiență care ne ajută să ne începem dimineața cu veselie, plus ca aceste jocuri nu sunt
doar distractive, ci ajută la dezvoltarea limbajului. Așadar, iată lista celor mai bune jocuri pentru călătorie:
1. Cuvinte care încep cu un anumit sunet
Pe rând, fiecare membru din maşină alege un sunet, iar ceilalţi trebuiă să spună un cuvânt care începe cu acel sunet.
2. Cuvinte asociate
Jocul este ușor pentru copii. Un membru din maşină alege un cuvânt, iar ceilalţi trebuie să spună alte cuvinte care au legătură.
Exemplu: grădiniţă-copii-jucării-clasă-educatoare....
3. Jocul “Eu văd…”
Este jocul clasic de divertisment prin observare. Constă în rostirea primei litere a obiectului pe care jucătorul îl vede în acel moment. Restul
jucătorilor trebuie să ghicească cuvântul, pot fi date indicii dacă este permis, iar câștigătorul este jucătorul care reușește să ghicească
cuvântul.
4. Simon spune...
Un clasic distractiv de jucat cu copiii în călătorii. „Simon spune... (orice acțiune)”. De exemplu, atingeți-vă nasul, cântați sau faceți statuia.
Trebuie să te supui imediat. Dacă ordinul este dat fără să fi spus „Simon spune” nu trebuie executat sau se va face o greșeală. Cel care
eșuează ia locul lui Simon. De exemplu, dacă spunem „Atinge nasul”, iar cineva execută mişcarea – a pierdut.
5. Lista de cumpărături
Un membru spune „Am fost la piață să cumpăr…X”, următorul adaugă un alt produs și repetă totul. Așa mai departe până când cineva
eșuează sau uită un cuvânt.
De exemplu: Am fost la piaţă să cumpăr un măr.
Am fost la piaţă să cumpăr un măr şi banane.
Am fost la piaţă să cumpăr un măr, banane şi un pepene....etc.
6. Inventează povești
O altă idee de a transporta mintea în alte lumi în timpul călătoriilor este să inventezi povești pe părți. Fiecare membru al familiei inventează
o parte din poveste.

Rolul dansului în dezvoltarea celor mici – Filip Teodora
Dansul și muzica sunt cele mai cunoscute și cele mai sigure forme de divertisment atunci când vine vorba de copii.
Beneficiile dansului sunt foarte multe, iar bebelușii reacționeză cu mișcări mici atunci când ascultă muzica chiar înainte de a învăța să
facă primii pași. Chiar dacă nu se ridică încă în picioare, micuțul râde fericit, dă din mâini și din piciorușe și gângurește în brațele
mamei.
În acest articol vom enumera o parte din beneficiile pe care le are mișcarea de acest gen asupra evoluției copiilor și vom
ajunge la concluzia că dacă acest tip de activitate se practică încă din brațele părinților se poate trece mult mai ușor peste posibilele
blocaje emoționale ce pot apărea în timp. Viața poate fi cântec, viața poate fi dans, prin urmare viața poate fi bucurie!
Când un copil practică o astfel de activitate, fie că o face într-un cadru organizat (la cursuri de dans), fie că o face în casă
alături de familie poate avea de experiențe care îl ajută să evolueze.
Sociabilitatea- Deși implică foarte mult mișcarea fizică, dansul este și o activitate socială. . Ei învață să comunice mai eficient, să
lucreze în echipă și mai ales să lege prietenii. Chiar dacă un copil este mai timid, un astfel de context îl poate ajuta să scape de acele
mici anxietăți față de locuri sau oameni noi.
Forma fizică- Un mare plus al dansului este faptul că cei mici pot practica exerciții fizice distrându-se. Starea fizică se va îmbunătăți.
Dansul poate crește flexibilitatea, raza de mișcare, forța fizică și rezistența. Pentru că dansul este o formă de exercițiu, este o activitate
mai mult ca potrivită pentru copiii cu probleme de greutate.
Voința- Este perfect normal ca atunci când un copil încearcă să asimileze o frază de mișcare să greșească și să fie nevoit să încerce din
nou. De aceea este indicat ca părintele să îi fie alaturi copilului și chiar să greșească și să reia din nou și din nou.
Creativitatea- Ajungem și la acest aspect pentru că astfel îl încurajăm să își cultive dragostea față de artă și în mare parte față de orice
dispciplină care implică aprecierea frumosului.
Este bine de știut că cei care dansează devin din ce în ce mai conștienți de propriul corp, iar asta îi încurajează să devină cât mai
conștienți de propriul corp și să depășească cu o mai mare ușurință acele perioade în care apar complexe legate de aspectul fizic.
Dansul este o artă care întotdeauna va spune o poveste, iar copiii, spontani fiind întotdeauna vor transmite un mesaj plin de adevăr care
deseori ne trezește din amorțeala vieții cotidiene și plină de griji.
Dansul îi ajuta pe micuți să simtă și să înțeleagă lumea!

Rolul întâlnirilor de dimineață – Corina Hagiu
Întâlnirea de dimineață este o activitate care se desfășoară în primele 10-15 minute la începutul zilei,
ocazie cu care preșcolarii învață să se salute, să-și exprime emoțiile, gândurile, să aprecieze starea vremii și să
facă gimnastica de dimineață. Consider că este foarte important ca pentru buna desfășurare a zilei, preșcolarii
să știe care e tema zilei, ce activități vor urma și de ce noi provocări vor avea parte. Desfășurată zilnic,
întâlnirea de dimineață va deveni deprindere, iar copiii vor aștepta cu entuziasm și bucurie acest moment de
salut, de împărtășire a experiențelor sau emoțiilor proprii și de aflare a ceea ce urmează să facă întreaga zi.
Întâlnirea de dimineață se desfășoară astfel:
Începe cu salutul de dimineață, care se desfășoară rotativ începând de la educatoare: -„Bună dimineaţa,
dragi copii!”/-„Bună dimineaţa doamna educatoare!”, mai departe urmând salutul în parte cu fiecare copil: /„Bună dimineaţa Tudor, mă bucur că ai venit astăzi la grădiniţă!” /-„Bună dimineaţa, doamna educatoare!”.
Forma de realizare rămâne la alegerea educatoarei, făcând apel la creativitatea sa: poate fi un cântecel, un
anunţ simplu, un sunet de clopoţel, o scurtă poezie, jocuri muzicale însoţite de mişcare sau diverse activităţi.
Urmează efecuarea prezenţei copiilor: pe un panou, care reprezintă calendarul naturii, se află pozele copiilor,
jetoane cu zilele săptămânii, cu anotimpurile, data, vremea și cum ne îmbrăcăm în funcție de starea vremii. Voi
face prezenţa, voi așeza pozele pe două catgeorii, cei prezenți și cei absenți, folosindu-mă de anumite semne
sau imagini distincte. Acest exercițiu îi familiarizează pe copii cu dreptul de a răspunde la apel cu ,,prezent”.
Cea de treia etapă a întâlnirii de dimineață este completarea calendarului naturii: constituie o etapă importantă,
deoarece li se face cunoştiinţă copiilor cu transformările din mediul apropiat, cu aspecte legate de vreme,
anotimp, zilele săptămânii, data şi luna pentru grupele mai mari. Completarea calendarului se face prin
ataşarea de jetoane corespunzătoare: vremea este marcată de un norişor sau soare, anotimpul este redat printrun copac ale cărui frunze exprimă toamna, iarna, primăvara, vara; pentru îmbrăcăminte se ataşează jetonul
potrivit anotimpului și stării vremii. După ce am completat calendarul se trece la repetarea informaţiilor de
către toţi copiii:

,,Dacă astăzi este luni,ieri a fost duminică și mâine va fi marți; afară este cald, soarele străluceşte din ce în ce mai
tare, ne îmbrăcăm foarte subțire, copacii sunt verzi, deci este anotimpul vara” sau ,,Dacă astăzi este vineri, ieri a fost
joi și mâine va fi sâmbătă; afară plouă, păsările călătoare pleacă în ţările calde, frunzele copacilor au început să cadă
una câte una formând un covor de frunze, ne luăm haine mai groase, deci suntem în anotimpul toamna”.
Pentru a începe ziua cu energie, se va desfășura gimnastica de dimineață, care poate fi desfășurată sub formă de
exerciții simple sau dans cu mișcări ritmice pe care copiii să le facă. Scopul acestui moment este de a forma copiilor
deprinderea de a practica exerciții de mișcare zilnice și de a deveni o rutină.
După energizarea corpului, educatoarea va împărtăși noutatea zilei cu copiii, care constă în a afla tema zilei și
câteva informații despre activități. Și aici pot fi folosite ghicitori, versuri sau transmisă informația printr-o scurtă
conversație.
Întâlnirea de dimineață are rolul de a da tonul unei zile perfecte de grădiniță, în care voia bună și bucuria sunt
prietene. La întâlnirea de dimineață copiii învață să socializeze, să se asculte, să-și exprime păreri și să povestească
un moment sau o întâmplare la care au luat parte. Tot aici își pot exprima propriile emoții („astăzi mă simt
bine/trist/bucuros pentru că...”). Prin dezvăluirea acestor emoții, copiii ajung să fie mai curajoși și dezinhibați în a se
exprima. Un alt rol al întâlnirii de dimineață este de a ajuta educatoarea să-și cunoască copiii de la grupă și starea
emoțională din acel moment a diecăruia, astfel încât să poată observa sau adapta anumite momente pentru a crea
situații benefice tuturor educabililor.
În concluzie, consider că rolul întâlnirii de dimineață în dezvoltarea copiilor preșcolari este foarte important și
benefic pentru că ajută copiii să înțeleagă nu doar lumea înconjurătoare, ci mai ales să se înțeleagă pe ei înșiși și să-i
accepte pe cei din jur așa cum sunt. Este extrem de important să înțeleagă că fiecare dintre ei e diferit și că asta îi
face speciali, învățând să se accepte, ajute și tolereze. Rutinele care se formează la momentul întâlnirii de dimineață
sunt definitorii pentru viitorul adult, deoarece învață încă de la vârste mici deprinderi precum necesitatea derulării
exercițiilor de mișcare zilnice, învață să asculte și să se exprime, învață să-și dezvălui emoțiile, învață să fie tolerant.
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“ABC-UL JUST4KIDS”
Alternative educaționale – Avantaje și dezavantaje
Prof. înv primar Cernea Corina
Pedagogiile alternative au militat dintotdeauna pentru
existența pluralismului educațional, pentru diversitate și
democrație în învățământ. Aceste pedagogii alternative
propun obiective, conținuturi, strategii, forme de organizare
bine stabilite și documentate, îndepărtându-se de sistemul
tradițional comenian. Ele pun în valoare ideile unor
personalități importante ca: Maria Montessori, Celestin
Freinet, Rudolf Steiner, etc.
Alternative la sistemul comenian de învățământ:
Sistemul
monitorial
BellLancaster
profesorul lucrează cu un grup de elevi, care devin monitori
apoi la rândul lor aceștia lucrează cu alți elevi);
Planul Dalton ( pune accent pe studiul
individual al elevilor iar profesorul nu intervine decât la
solicitarea elevului);
- Sistemul Winnetka ( se pune accent pe dezvoltarea
înclinațiilor elevilor, pe cultivarea cooperării, elevii
putând opta pentru studierea mai multor module, fiindcă
se constituie clase pe obiecte de studiu- curriculum-ul
fiind împărțit în două: elemente esențiale comune și
activități creative);
- Metoda proiectelor ( elevii primesc o temă și
individual sau în grup fac muncă de cercetare, se
informează prin diverse căi, fac experimente pentru a
realiza un proiect pe care îl prezintă profesorului);

-Centrele de interes ( conform teoriei globalismului, Ovide
Decroly a criticat sistemul bazat pe discipline de studiu și a
creat unități didactice numite centre de interes- patru la număr,
corespunzătoare celor patru trebuințe : hrană, apărare de
pericole, lupta contra intemperiilor, lucru și odihnă).
Pedagogiile alternative cele mai cunoscute din România
sunt: Pedagogia Montessori, Pedagogia Waldorf, Pedagogia
Freinet și Programul Step-by-Step. Le voi lua pe rând pentru a
putea prezenta avantaje și dezavantaje, din punctul meu de
vedere.
Pedagogia Montessori -Avantaje:
Are în centru copilul care este îndrumat să acționeze
independent, să descopere într-un mod propriu realitatea
înconjurătoare;

-Promovează drepturile copilului;
-Copiii se dezvoltă în ritmul propriu, sunt îndrumați spre
autodisciplină, încurajați să ia decizii proprii și să le respecte.
Pedagogia Montessori - Dezavantaje:
-Independența poate îngreuna lucrul în echipă și adaptarea la un
ritm de muncă impus în condițiile unui job;

-Copiilor introverți/ timizi/retrași le este greu să ceară ajutor și
să se descurce singuri;
-Dacă un elev dorește să se întoarcă în sistemul tradițional de
învățământ, se va adapta foarte greu rigorilor specifice acestuia.

Alternative educaționale – Avantaje și dezavantaje
Pedagogia Waldorf- Avantaje:
-Opiniile și gândurile copiilor sunt ascultate și încurajate;
-Nu există competiție sau rivalitate între elevi, fiindcă nu
există evaluare ( note, premii, etc);
-Formarea unei păreri cât mai obiective şi antrenamentul
pentru viaţa de autodidact sunt calităţi evidente, pe care le
dobândesc elevii astfel şcolarizaţi;
-Prin faptul ca sunt organizate spectacole, concerte, elevii
scapă de tracul de pe scenă și au mai multă siguranță de sine
atunci când vorbesc în fața unui auditoriu;
-Se studiază obligatoriu două limbi străine.
Pedagogia Waldorf- Dezavantaje:
-Studiul fără gadget-uri moderne ( în condițiile unei lumi
digitalizate și a unui progres informatic , elevii școlarizați în
cadrul acestei pedagogii alternative vor avea carențe din punct
de vedere al adaptării la cerințele tehnologice actuale);
-Elevii nu utilizează manuale sau cărți de specialitate ,
culegere de texte literare iar profesorul este pus in situația de a
găsi, prin propriul efort cele mai potrivite mijloace de predare;
-Elevilor le este interzis jucării de genul- lego, puzzle, etc.
fiind încurajați să folosească Păpușa Steiner;
-Dacă elevul dorește să intre în sistemul de învățământ
tradițional, va observa că are mult de recuperat.
Pedagogia Freinet- Avantaje:
-Acest tip de educaţie are în centrul său copilul, cu nevoile
sale fireşti, favorizând iniţiativa, exprimarea liberă,
experimentarea,
cooperarea,
asumarea
deciziilor,
responsabilitatea, autonomia, socializarea. Munca este cea

-Există o secvenţă în orarul clasei, cu durata variabilă (de la ½
de oră la 2 ore), în care copiii lucrează liber, după un plan
propriu, în ordinea şi ritmul ce le convin, desfăşurând în cadrul
grupului-clasă activitatea dorită de fiecare. Finalitatea muncii
individualizate este a-l educa pe copil în spiritul
responsabilităţii şi al autonomiei, permiţându-i un demers
personal de investigare ce duce la reuşită;

-Într-o clasă Freinet, prin evaluare nu se urmăreşte ierarhizarea,
ci valorizarea reuşitelor elevilor (totale sau parţiale) în
realizarea proiectelor individuale;
Pedagogia Freinet -Dezavantaje:
-Célestin Freinet a renunţat la clasicele manuale, pe care le-a
înlocuit cu cărţi şi fişe întocmite şi tipărite de elevi;
-Pedagogia Freinet porneşte de la ideea că orice copil poate
deveni cel mai bun într-un anume moment al existenţei sale;
-Unui copil care este educat în spiritul Pedagogiei Freinet, îi va
fi greu să își aleagă un job de genul : pilot, medic, inginer,
fiindcă nu este obișnuit cu rigorile și disciplina impusă
necesare.
Programul Step-by Step Avantaje:
-În sistemul Step-by-Step, învăţătoarele sunt cele care
facilitează, coordonează şi îndrumă elevii în procesul învăţării.
Ele învaţă împreună cu copiii, creând situaţii de învăţare bazate
pe experienţă directă, interacţiuni sociale şi cercetare;
-Este cultivată colaborarea în locul concurenței, nu există

Alternative educaționale – Avantaje și dezavantaje
-când apare o stare conflictuală între ei, învățătorii le spun
care ar fi variantele, apoi elevii sunt lăsați să găsească singuri
soluția potrivită;
-Programul Step-by-Step promovează părinţii ca parteneri
activi ai cadrelor didactice în procesul educativ;
-Toate achizițiile sunt exersate sub diverse forme în centrele
de activități, astfel încât nu există teme pentru acasă.
Programul Step-by Step Dezavantaje:
-Integrarea unui elev în sistemul tradițional din sistemul StepbyStep este destul de dificilă;
-Impunerea lucrului în echipă/ pe centre îi poate defavoriza pe
elevii timizi, introverți, pe când alți elevi pot domina grupul;
-Zgomotul de la fiecare centru poate fi perturbator pentru
ceilalți elevi.
Ca o concluzie despre pedagogiile alternative de la noi din
țară pot afirma faptul că atât avantajele cât și dezavantajele
prezentate în articol sunt destul de asemănătoare, iar ideea
generală a lor ar fi: educația centrată pe elev, încurajarea
cooperării, nu concurenței, excluderea sistemului de notare
tradițional care ierarhizează elevii și a temelor școlare.

BIBLIOGRAFIE:
Baza pedagogică a Şcolii Waldorf, http://www.spiritualrs.net ;
Descrierea caracteristicilor esenţiale ale pedagogiei Waldorf,
http://www.waldorfcluj.ro;
Popenici, Ştefan, Pedagogia alternativă, Editura Polirom, Iaşi,
2001;
https://sites.google.com/site/stepbystepsiwaldorf/educatia/ho
me/ce-este-diferit-de-invatamantul-traditional .

“ABC-UL JUST4KIDS”
Utilizarea instruirii asistate de calculator în şcoală

Prof. înv primar Poeană Cristina
Vreme de multe secole, comunicarea didactică s-a realizat
exclusiv prin verbalizare. Odată cu trecerea timpului şi cu
avansarea procesului tehnologic, se introduc în actul educativ
mijloace noi de a transmite informaţii, dincolo de limitele
cuvântului. Astfel, tehnicile audio-vizuale sunt folosite în
şcoală întrucât optimizează procesul comunicativ şi prezintă
multiple avantaje.
Datorită
tehnologiilor
informaţionale,
interacţiunea dintre elevi şi profesori a căpătat noi valenţe.
Introducerea mijloacelor tehnice de învăţare în procesul
educativ vine în sprijinul şi în completarea profesorului în
ceea ce priveşte informaţiile comunicate elevilor şi
modalităţile de a le transmite.
Valorificarea noilor tehnologii în activităţile
şcolare au consecinţe pozitive: „Speranţa fără precedent
pentru viitorul învăţământului se leagă mai ales de utilizarea
computerelor…” Ioan Cerghit. Calculatorul, factorul
principal al progresului informaţional, a fost introdus în
şcoală cu scopul de a creşte eficienţa şi calitatea învăţării şi a
predării. Instruirea asistată de calculator constituie o strategie
nouă de lucru atât a profesorului, cât şi a elevului întrucât
reprezintă o metodă didactică modernă. Ea este o activitate
deosebit de complexă, integrând, pe lângă resursele umane
implicate (cadre didactice şi elevi) şi resurse materiale
(prezenţa unui computer şi a altor tehnologii informaţionale
şi de comunicare), acestea din urmă, de cele mai multe ori
minimalizând rolul celor umane, respectiv a cadrului
didactic, care devine, mai mult decât în alte moduri de

organizare a activităţii instructiv-educative, un moderator, un
îndrumător, un observator al activităţii desfăşurate.
Astfel, avantajele pedagogice ale instruirii asistate de calculator
sunt numeroase. Dintre acestea, se pot menţiona:
-Cu ajutorul unui computer, elevii pot accesa surse de informare
dincolo de ceea ce se prezintă în clasă şi de manuale, lărginduşi spectrul de cunoştinţe;
-Sunt dezvoltate capacităţi de procesare a informaţiilor, care
sunt necesare din punct de vedere social;
-Soft-urile educaţionale, programele educative şi accesul la
internet pot spori calitatea învăţământului şi le formează
elevilor abilităţile necesare prevăzute în programă întrucât le
captează atenţia, iar învăţarea devine mai atractivă, fiind
realizată prin joc.
-Elevilor li se oferă posibilitatea de a simula procese şi
fenomene în mişcare prin imagini dinamice, folosindu-se, de
exemplu, realitatea virtuală;
-interactivitatea este generalizată, oferind celui care învaţă un
feedback permanent, deoarece se produc efecte vizibile şi
imediate pe ecranul calculatorului. Acest tip de instruire
presupune o cercetare a elevului supravegheată şi îndrumată de
profesor, care îl ajută în realizarea operaţiilor tehnice, a celor de
documentare, în identificarea legăturilor între informaţii,
conducându-l astfel către o nouă cunoaştere;

Utilizarea instruirii asistate de calculator în şcoală
În concluzie, utilizarea invăţării asistate de calculator
stimulează educaţia permanentă, formarea continua, dorinţa
elevilor de a deveni independent, descoperirea metodelor de
studio optime, dar şi încrederea în capacitatea proprie de
învăţare, constituind o modalitate de obţinere a unei eficienţe
crescute a predării şi învăţării.
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„
“ABC-UL JUST4KIDS”
Educație interculturală

Prof.înv.primar Anghel Maria Antoanela

Educaţia multiculturală este formată din totalitatea
programelor educaţionale ce răspund nevoilor impuse de
coexistenţa în contexte multietnice. Rolul acestui tip de
educație este acela de a veni în sprijinul grupurilor minoritare
cu diferite culturi/etnii și integrarea acestora în societatea
majoritară, la modelele culturale accesibile la nivel global.
Acest tip de educație este considerat a fi un factor cu rol
stabilizator în ceea ce privește sfera democratică. Diminuarea
conflictualității, validarea trăsăturilor particulare ale
indivizilor unei societăți, solidaritatea se numără printre
trăsăturile definitorii ale educației multiculturale.
Aceasta universalitate raportată la mediul școlar are în vedere
cultivarea respectului și a solidarității fată de cultura altor
popoare, fie că vorbim despre o diversitate etnica, religioasă,
de origine socială, de vârstă sau lingvistică.
Întemeierea unei societăți democratice bazate pe educație
interculturală și multiculturală îl face pe elev/tânăr capabil să
contribuie activ la valorificarea și dezvoltarea comunității din
care face parte, aspecte ce stau la baza unei coexistențe
armonioase între popoarele întregii lumi.
În România regăsim mai multe culturi, religii, etnii. Această
varietate implică atât elemente pozitive cât și dificultăți.
Pentru a evita aceste dificultăți de percepție este necesară
introducerea timpurie a acestui gen de educație – Educația
multiculturală.

“Un copil care încă de pe băncile școlii va face cunoștință cu
această diversitate și cu diferitele contexte, va înțelege mai ușor
naturalețea diversității și valoarea care rezidă în ea.”(Simona
Elena Bernat)
Printre abilitățile și valorile dobândite de către elevii care
beneficiază de acest tip de educație se numără urmatoarele:

-Gândire critică, creativă, orientate către ceilalți;
-Dezvoltarea unei
comparație;

bune capacități

de analiză, sinteză,

-Învățarea prin cooperare;
-Respect reciproc și empatie;
-Sentimentul de identitate și apartenență;

-Acceptarea și respectarea diversității;
Metodele prin care se poate introduce acest tip de educație sunt
cele moderne, activ-participative, interactive care stimulează
capacitatea de gândire și comunicare cu ceilalți. Printre aceste
metode se regăsesc:
-brainstormingul - ajută elevii să-și dezvolte creativitatea și
abilitatea de a rezolva probleme/situații diverse;

-studiul de caz - ajută la dezvoltarea capacității de analiză;
-jocul de rol – ajută la dezvoltarea empatiei;
-proiectele – ajută la formarea spiritului de cooperare, lucru în
echipă;

Educație interculturală
-proiectele – ajută la formarea spiritului de cooperare, lucru în
echipă;
-conversația euristică – îi ajută pe elevi să învețe cum să formuleze
întrebări pentru a inteacționa în scopul de a soluționa sarcini
diverse;
-explicația – ajută la înțelegerea de conținuturi;
-lectura predictivă - ajută la dezvoltarea gândirii critice;
-lectura pe perechi – contribuie într-o mare măsură în stabilirea
relațiilor de comunicare între participanți;
Dacă este abordată la nivel de disciplină școlară, acest tip de
educație trece și ea prin etapele de predare – învățare – evaluare.
Necesitatea introducerii educației multiculturare ne ajută să evităm
conflicte și venim în sprijinul oricarei persoane indiferent de locul
din care provine, culoarea pielii, limba vorbită, cultură și altele. A fi
educat în scopul de a avea deschidere către toți cei de care suntem
înconjurați ne va aduce echilibru și bunăstare, pe toate planurile.
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“ABC-UL JUST4KIDS”
Activități de tip outdoor
Prof. înv primar Crețu Cătălina
Mediul educațional reprezintă acea componentă cu caracter
predominant psiho-social al mediului în care se desfășoară
un proces educațional mai mult sau mai puțin intenționat,
conștient, organizat, planificat. Astfel, putem identifica în
structurarea și evoluția mediului educațional grupuri psihosociale ca: familia, grupul de prieteni, de joacă, de vecini,
instituții - școala. În acaste medii educaționale se desfășoară
tipuri și forme specifice de educație. Cele mai cunoscute
forme ale educației sunt:
1.Educația formală
2.Educația nonformală
3.Educația informală
Educația formală reprezintă un sistem
educațional de tip școlar, structurat ierarhic, obiectivat în
diferite tipuri de școli și cicluri de școlaritate. Educația
formală se realizează pe baza unor finalități și obiective
explicite, a unor conținuturi structurate și transmise
sistematic de către personal calificat în acest scop, cadrul
didactic.Educația informală se obiectivează în influențele
educaționale nesistematice, mai mult sau mai puțin spontane
și întâmplătoare care se exercită asupra individului în
contactele și interacțiunile sale cotidiene - grupuri de
prieteni, strada, familia. Ele nu urmăresc obiective
educaționale explicite.
Educația nonformală este o realitate
educațională mai puțin formatizată.Conceptul de educație
nonformală este asociat conceptului de ”învățare pe tot
parcursul vieții.”

Caracteristicile educației nonformale sunt: metodele folosite
sunt axate pe participarea activă; jocul este principalul mijloc
prin care sunt îndeplinite obiectivele unei activități de educație
nonformală;răspunde la întrebarea ”CUM?”; implică
comunitatea.
Evaluarea în educația nonformală este realizată
de cel care învață, iar abordarea multidisciplinară a procesului
de învățare, ajută copiii să înțeleagă și să asocieze mediul și
legătura lor cu acesta.
Activitățile de tip outdoor se integrează cel mai
bine în tipul de educație nonformală. Activitățile de tip outdoor
oferă posibilitatea contactului direct cu natura și reprezintă o
puternică sursă de experimente de învățare, beneficiind de un
mediu relaxant, liber, fără constrângerile pe care le impun cei
patru pereți ai unei săli de clasă. Acest tip de activitate poate
oferi elevilor nenumărate provocări astfel că procesul de
educare devine puternic inspirațional și de natură să schimbe
comportamente antisociale.
Cu ajutorul activităților în aer liber, elevii care întâmpină
dificultăți de învățare devin mai motivați, mult mai capabili.
Activitățile outdoor asigură: dezvoltarea
spiritului de echipă;dezvoltarea personală atât a celor care le
aplică, cât mai ales a elevilor, prin libertatea de manifestare și
exprimare oferită. Educația de tip outdoor răspunde nevoilor de
bază ale individului, dar și nevoilor care îl particularizează în
grupul din care face parte.

Activități de tip outdoor
Astfel, diversele activități în aer liber încurajează copilul să fie
mai deschis, să comunice, ceea ce îl va determina să-și exprime
propriile păreri, să i-a decizii care vor conta în cadrul grupului.
Sarcinile pe care le va îndeplini în cadrul grupului îl fac pe
copil mai responsabil și mai activ. O caracteristică importantă a
educației outdoor este aceea că este o modalitate de a depăși
unele dificultăți ale copilului astfel încât acesta să fie inclus
social,să simtă că aparține unei comunități.
Educația nonformală se bazează pe participarea
activă, maximizează procesul de învățare minimalizând
constrângerea specifică școlii. Astfel, se oferă o utilitate
practică cunoștințelor învățate.
Educația nonformală, implicit educația outdoor,
poate fi integrată cu succes în educația formală cu scopul de a
maximiza procesul de învățare. Acest tip de educație se
adresează celor trei nivele de învățare: nivelul acumulărilor de
cunoștințe (cognitiv), nivelul deprinderilor fizice (motric) și cel
a individualizării unor trăsături de comportament (afectiv).
Acest tip de educație este o formă organizată de învățare care îl
pregătește pe copil pentru viață și care se desfășoară în aer
liber. Educația nonformală nu are ca finalitate un rezultat
palpabil (diplomă,atestat), ci un produs vizibil la nivelul
comportamentului copilului. Finalitatea activității de tip
outdoor este aceea de a dezvolta personalitatea fiecărui copil în
unul dintre domeniile: creativitate, leadership, încredere de
sine, gândire practică, rezolvarea problemelor,comunicare,
încurajare, motivare, muncă în echipă.

Etapele îvățării în aer liber:
1.Etapa de anunțare a obiectivului urmărit și de formare a grupului
de lucru. În această etapă se anunță obiectivul urmărit în activitate,
se expune problema și se vor forma grupurile de lucru care își vor
alege liderii.
2.Etapa de documentare și cercetare prin implicare activă a tuturor
copiilor.Copiii vor colabora unii cu alții pentru selectarea surselor
de informare și valorificarea informațiilor.
3.Etapa dezbaterii colective și creației când se stabilește planul de
lucru și se discută sarcinile în cadrul grupului.
4.Etapa de prezentare a produselor curriculare în vederea evaluării
acestora
Curricula școlară desemnează conținutul învățării
formale,strategiile de predare - învățare,metode și mijloace, resurse
materiale, modalități de evaluare. Curricula școlară este prestabilită,
bine delimitată de celelalte forme ale educației printr-un set de
reguli și norme. Educația formală este recunoscută ca fiind
principala formă prin care elevii învață. Integrarea educației
outdoor în cadrul curriculei școlare implică diferite etape , de la
planificarea procesului până la implementare. Exemple de
integrare:
Limbă și comunicare
Activitățile specifice acestui domeniu pot fi ținute în
aer liber; se poate pune în scenă o poveste (după ce aceasta a fost
citită în sala de clasă);elevii pot fi încurajați să compună poezii
pornind de la obiectele din jur- copac,frunză;poate fi organizată o
excursie ABC - plimbare afară căutând obiecte care încep cu
literele alfabetului.
Matematică și științe
În cadrul lecțiilor desfășurate în acest domeniu:se
poate măsura curtea școlii; se poate aduna o grămadă de pietre ce

Activități de tip outdoor
Om și societate
Lecțiile de geografie despre formele de relief, climă, vegetație,
solurile, apa sau faună pot fi susținute cu ușurință în aer liber. Se
poate organiza o drumeție, o vizită la un monument istoric, o
reconstituire a unui traseu istoric.
Arte
Se pot organiza concursuri de muzică și de desen.
Educație fizică și sport - activități și jocuri sporive: volei,
handbal, fotbal.

Exemple de activități outdoor
Activitățile de tip outdoor nu sunt activități de
educație formală ce au loc în afara sălii de clasă, ci activități de
educație nonformală, menite să familiarizeze copiii cu natura și
să formeze deprinderi și priceperi de cunoaștere prin experiență,
bazându-se pe cunoștințele dobândite în activități de educație
formală.
Jocuri în aer liber
”Să ne salvăm împreună”
Jucătorii alcătuiesc un grup de călători prin
junglă, capturat de canibali. Toți călătorii,stând în picioare și
lipiți strâns unul de altul, au fost legați cu o funie ca să nu scape.
Totuși, nu sunt paznici, iar dacă grupul reușește să se deplaseze
pachet, până în alt loc, va găsi acolo ajutor și călătorii vor scăpa
din cazanul canibalilor.
Obiective:
•Sincronizarea
•Lucru în echipă
•Recunoașterea meritelor în cadrul echipei
•Consolidarea relațiilor

”Detectivii naturii”
Este o activitate dinamică bazată pe îvățarea prin
descoperire. Sunt necesare lupe. Copiii vor ieși în curtea școlii cu
lupele și vor observa solul, insectele, plantele.Observațiile le vor
nota pe un panou adus special.
”Micii grădinari”
Este o activitate de educație ecologică. Muncile pe
care le vor executa copiii trebuie să fie adaptate la nivelul lor de
dezvoltare psiho-fizică.
Excursii educaționale
Sub îndrumarea cadrelor didactice se organizează
excursii tematice unde copiii își consolidează noțiunile dobândite în
clasă. În urma acestor activități se consolidează relația elev profesor, relațiile dintre elevi, elevii învață să socializeze, să lucreze
în echipă.
Exemple:”Vizită la Grădina Zoologică”;”La plimbare prin oraș”.
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“ABC-UL JUST4KIDS”
Rolul și importanța taberelor în dezvoltarea copilului
Prof. înv. primar Florența Protopopescu
Pentru copii , vara aduce cu sine bucuria vacanţei mari şi cu
aceasta dorinţa de a pleca în tabere, de a vedea locuri noi, de a
învăţa lucruri noi, experiență ce îi va dezvolta emoţional şi social.
O tabără sau o excursie va fi pentru copil o confruntare cu viaţa
adevărată, un prilej de a socializa într-un mediu străin, diferit de
şcoală sau familie. O tabără îi oferă copilului posibilitatea de a-şi
face prieteni, de a-şi antrena corpul şi mintea, iar cel mai mare
câştig este deprinderea responsabilităţii.
Mulți psihologi și-au pus amprenta pe analiza unor elemente
ce fac dintr-un copil un adult de succes, iar tabăra a fost mereu în
prim-planul sugestiilor. În comparație cu școala, de exemplu,
tabăra este cea care oferă copilului posibilitatea de a-și satisface
nevoia de activitate fizică, de efort creativ, de socializare
neperturbată, totul derulându-se într-un mediu organizat, bine pus
la punct, sigur și igienic. Copiii sunt stimulați în astfel de
microsocietăți să interacționeze, să vorbească, să reflecteze, să se
relaxeze. Ei, de asemenea, sunt stimulați să lucreze împreună, să
fie responsabili, să-ți clădească încrederea în sine. Importanța
taberei pentru dezvoltarea copilului este una incredibil de mare,
motiv pentru care părinții ar trebui să pregătească astfel de ieșiri
încă de la cele mai fragede vârste. Un copil are nevoie de
„impresii proaspete” pentru dezvoltarea sa și pentru ca acesta să
fie încrezător în sine, nu este suficient doar sprijinul părinților,
acesta trebuie să înțeleagă că poate avea și singur grijă de el.

Printre avantajele pentru copil ale unei astfel de experiențe se
numără și următoarele:
•Tabăra înseamnă o conviețuire cu alți copii, din medii diferite,
fiecare cu obiceiuri diferite și dorințe diferite. O expunere la o
astfel de diversitate poate să însemne o înțelegere mai bună a
mediului social și a adaptării.

•Copilul va învăța nu doar să comunice cu cei din jurul lui, dar
și să trăiască pe un teritoriu comun: să împartă dulapul,
noptiera, o cameră etc. Astfel, are loc dezvoltarea abilităților de
a rezolva probleme, conflicte și de a face compromisuri.
•Majoritatea taberelor înseamnă doze mari de mișcare. Unele
dintre ele se bazează pe drumeții în natură, altele pe înot iar
altele pe tot felul de competiții interesante. Atunci când se face
mișcare sunt eliberate endorfine, supranumite și hormonul
fericirii. Experiența unei tabere îl va învăţa pe copil să se
descurce fără mama şi tata, îl va face mai responsabil; copilul
va respecta un program, va trăi în colectivitate, va cunoaşte alţi
copii şi se va alege cu amintiri frumoase pentru toată viaţa.
Taberele școlare sunt deosebit de importante în dezvoltarea
armonioasă a copiilor. Ieșirile de acest gen îi fac pe copii să se
accepte unul pe celălalt, să se ajute între ei și, nu în ultimul
rând, să se înțeleagă unii pe ceilalți. Totodată, cei mici învață
să-și ordoneze lucrurile, să facă ordine și curățenie în camera în
care stau și să-și facă singuri patul. Altfel spus, ieșirile de acest
gen îi ajută pe copii să devină independenți și să aibă încredere
în propriile forțe, devenind, în același timp, foarte receptivi la
tot ce li se arată sau li se spune în legătură cu mediul, fiind
dispuși să acționeze în acest sens.

Rolul și importanța taberelor în dezvoltarea copilului
Înviorarea de dimineaţă, drumeţiile organizate pe munte,
vizitarea unor obiective turistice (cascade, peşteri, muzee),
spectacolele organizate ad-hoc prin participarea tuturor copiilor,
legarea unor prietenii noi cu fete şi băieţi ,sunt lucruri de care
nimeni nu şi-ar mai aminti cu drag dacă nu ar fi fost taberele de
vară.
Desprinderea de părinți, chiar și pentru o perioadă scurtă
de timp, cu prilejul plecării în tabăra de vară, aduce o serie de
aspecte pozitive în dezvoltarea psiho-socială a copilului. Această
etapă de vârstă este marcată de nevoia copilului de a iniția noi
relații în plan social, de a-și face noi prieteni, de a comunica cu
aceștia și de a dezvolta proiecte personale în afara căminului.
Un copil fericit înseamnă în primul rând un copil cu
abilități clare de reziliență, cum ar fi încrederea în propriile forțe,
stima de sine, un comportament pro-social și nu în ultimul rând
toată gama de abilități necesare pentru viața de adult de mai
târziu. Din multe puncte de vedere o tabără pentru copii este
exact ce-i trebuie unui copil în vederea parcurgerii etapelor
fundamentale de construire a adultului de mâine.

Sursa https://didactica.genesis.ro/
Bibliografie
“ Studii de pedagogie generală” Cristea, Sorin – Editura Didactică
și Pedagogică

“ABC-UL JUST4KIDS”
Beneficiile integrării public speaking-ului în activitățile
de la clasa
Prof. înv primar Roxana Georgescu-Moise
Abilitatea de a ține o prezentare sau un discurs public este
una care ne ajută în multe aspecte ale vieții.
Într-o conversație, vânzare, prezentare sau într-un discurs
vorbele bine alese contează cel mai puțin, cei care te ascultă
fiind influențați doar 7% de ceea ce le spui. Diferența stă în
felul în care le spui. Vorbele bine intonate, frazate, mimica și
atitudinea potrivită sunt cele care contează cu adevărat. Este
de reținut faptul că, pentru mulți oameni, vorbitul în public
nu este un talent înnăscut, ci unul dobândit. După ce copiii
noștri vor fi uitat matematica, chimia, istoria, etc., rămân cu
abilitățile deprinse pentru viața de zi cu zi, abilități care îi vor
sprijini în viața personală și profesională pentru a avea
succes.
Obiective generale ale activităților de dezvoltare personală:
– dezvoltarea aptitudinilor de lucru în echipă prin cooperare,
întrajutorare, relaționare cu cei din jur, coordonare, înțelegere
reciprocă și luarea deciziilor în grup;
– dezvoltarea abilităților de a vorbi în public, de a-și stăpâni
emoțiile, de a-și cunoaște mai bine limitele, de a improviza
etc;
– dezvoltarea aptitudiniilor esențiale în viața de zi cu zi prin
exersarea atenției, concentrării, imaginației, creativității,
spontaneității, umorului și a altor aptitudini necesare
comunicării și interacționării cu oamenii și mediul
înconjurător;
– exersarea dicției, ritmului vorbirii, atenției și respirației;
– dezvoltarea flexibilității și expresivității corporale;

Ce este public speaking-ul și cum ne îmbunătățește calitatea
vieții personale și profesionale:
-o activitate de învățare socială în grup care utilizează tehnicile
și procesele specifice actoriei, sociodramei și dezvoltă
abilitățile de leadership (vorbitul în public și leadership-ul sunt
interconectate);

- o metodă de acțiune centrată pe grup, care te ajută să
improvizezi creativ pentru a face față dificulătilor și
provocărilor (școală, grup, prieteni, familie, societate);
- un mijloc de dezvoltare a exprimării, comunicării și
relaționării;
- o terapie prin joc și jocuri care se sprijină pe premiza naturală
că toți copiii învață întâi prin joc despre sine și mediul biosocial înconjurător;
- o metodă de explorare și activare a potentialului creativ latent
din fiecare;
- o terapie prin ras, veselie și destindere, modalitate sigură de
accesare a resurselor pozitive din propria persoană și de a-ți
face noi prieteni.
- Activitățile pe care le putem insera pe durata orelor de curs
în diferite secvențe ale lecției:
•
Ce înseamnă să fii un public speaker bun, exemple de
“așa da” și “așa nu”;
•
Ce se întâmplă când evităm să ieșim în față și să ne
exprimăm opinia;

Beneficiile integrării public speaking-ului în activitățile de la clasă
•
Să se prezinte pe sine, cu pasiuni, calități, experiențe
acumulate;
•
Ce se întâmplă cu corpul nostru în momentul în care ieșim
în fața clasei sau în fața unui public și cum putem gestiona
emoțiile, spaima de public speaking;
•
Cum să structurăm o prezentare sau un discurs și care sunt
cele mai simple metode de a face acest lucru;
•
Cum să facem o introducere care să capteze audiența și
cum să facem o încheiere de impact;
•
Cum să ne folosim de limbajul corpului și de mișcarea
scenică astfel încât să întreținem atenția auditoriului;
•
De ce gesturi sau posturi corporale să ne ferim;
•
De ce este important contactul vizual cu auditoriul atunci
când prezentăm și ce alte forme de interacțiune cu cei ce ne
ascultă există;
•
Cum spunem o poveste cu tâlc pentru un public divers;
•
Cum ne folosim de umor într-un discurs;
•
De ce mijloace tehnice ne putem folosi pentru a însufleți
prezentarea;
•
Cum ne prezentăm în fața unei persoane sau în fața unui
grup pentru prima oară;
•
Diverse exerciții practice de public speaking și un discurs
final unde fiecare va primi feedback de la colegi și de la
învățătoare.

Atunci când copiii au ocazia de a experimenta idei în diferite
situații și cu o varietate de resurse, ei descoperă conexiuni și ajung
la o înțelegere nouă, mai bună și la alte modalități de a face
lucrurile. Acest lucru le dezvoltă abilitatea de a gândi critic și, în
final, de a pune întrebări și de a găși soluții creative. Dezvoltarea
pe plan personal trebuie să fie o preocupare fundamentală a școlii,
începând de la cei mai mici copii și continuând cu elevii de școală,
indiferent de ciclul de învățământ. Școala trebuie să le ofere genul
de educație care să îi pregătească pe copii pentru o viață în
permanentă schimbare.

Bibliografie:
- https://www.emergingedtech.com/2021/04/5-ways-to-teachpublic-speaking-to-kids/
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“ABC-UL JUST4KIDS”
Învățarea prin colaborare
Prof. înv. Primar Cuțar Cătălina
Învățarea prin cooperare (numită și învățarea colaborativă
sau colectivă) reprezintă ansamblul acțiunilor coerente, coordonate
pentru realizarea instruirii structurate și sistematizate prin utilizarea
potențialului formativ al microgrupurilor școlare (în perechi, în
grupe mici) pentru atingerea unui țel comun. Astfel, prin cooperare,
elevii își maximizează atât propria învățare, cât și a celorlalți colegi
și a echipei, deoarece copiii care lucrează în echipă sunt capabili să
aplice priceperile și deprinderile și să sintetizeze cunoștințele în
moduri variate și complexe, învățând în același timp mai temeinic
decât în cazul lucrului individual. În felul acesta se dezvoltă
responsabilitatea pentru a face muncă de calitate, pentru a se
sprijini reciproc, cu prietenie, devotament, toleranță și grijă față de
celălalt, învață și dezvoltă deprinderi sociale, de conducere a
microgrupului și de a accepta să fie condus.
Principiile învățării prin cooperare:
interdependența pozitivă – succesul grupului depinde de efortul
depus în realizarea sarcinii de către toți membrii; elevii sunt dirijați
către un țel comun, stimulați de o apreciere colectivă, rezultatul
fiind suma eforturilor convergente ale tuturor;
responsabilitatea individuală – fiecare membru al grupului își
asumă responsabilitatea sarcinii de rezolvat;
formarea și dezvoltarea capacităților sociale – stimularea
inteligenței interpersonale (abilitatea de a comunica cu celălalt, de a
primi sprijin la nevoie, de a oferi ajutor); elevii sunt învățați, ajutați,
monitorizați în folosirea capacităților sociale de colaborare, care
dezvoltă eficiența muncii în grup;

interacțiunea față în față – contactul direct cu partenerul de
lucru, aranjarea scaunelor în clasă astfel încât să se poată crea
grupuri mici de interacțiune în care elevii să se încurajeze și să se
ajute reciproc;
împărțirea sarcinilor în grup și reflectarea asupra modului în
care se vor rezolva sarcinile de către fiecare membru în parte și de
către colectiv.
Învățarea prin cooperare asigură egalitatea celor care
învață, stimulează colaborarea democratică, bazată pe cultivarea și
asigurarea toleranței față de opiniile celorlalți. Profesorul are un
rol activ, proiectează și conduce învățarea, se integrează ca
partener în activitatea de colaborare a elevilor, putând deveni unul
din membrii sau oferindu-și ajutorul, animând și stimulând
activitatea.

Bibliografie:
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2. Jinga Ioan, Istrate Elena, 2008– Manual de pedagogie
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“ABC-UL JUST4KIDS”
Tehnici interactive pentru dezvoltarea competenței de
lectură
Prof. înv. Primar Bălan Georgiana

“Dacă nu îți place să citești, înseamnă că nu ai găsit cartea
potrivită!”
J.K. Rowling

Profesorul are un rol esențial în a găsi soluții
inovative în abordarea lecturii în școală pentru a-i face pe elevi
să descopere că, citind, pot fi orice își doresc, că lumea devine
mult mai frumoasa. Astfel, se pot aplica următoarele tehnici
interactive:
1.Predare reciprocă (Reciprocal teaching -Rezumând, Întrebând,
Clarificând, Prezicând)
– Elevii sunt împărţiţi în grupe de câte 4 în care fiecare are un
rol bine definit:
Rezumatorul – cel care face un scurt rezumat al textului citit,
expune ceea ce este important; Întrebătorul – cel care pune
întrebări clarificatoare (unde se petrece acţiunea? , de ce
personajul a reacționat aşa?, ce înseamnă?);
Clarificatorul – el trebuie să aibă o viziune de ansamblu, să
încerce să răspundă întrebărilor grupului și să discute termenii
necunoscuți;
Prezicătorul – cel care îşi va imagina, în colaborare cu ceilalţi,
care va fi cursul evenimentelor.
2.Procedeul recăutării se poate realiza:
pe perechi si grupe - Membrii grupei citesc
individual un paragraf, după care își adresează întrebări unul
altuia. Apoi se citește următorul paragaf, după care se formulează
din nou întrebări, până la epuizarea textului.

frontal - Elevii citesc unul, două paragrafe, după care îi adresează
cadrului didactic întrebări. Apoi lectura continuă, urmănd ca
învățătorul să fie cel care pune întrebări, cerându-le să facǎ predicții
în legătură cu felul în care va continua textul și să- și justifice
predicțiile făcute.
3.Turnirul întrebărilor reciproce –elevii vor reciti textul
studiat și trebuie să găsească aspecte nediscutate sau alte aspecte
originale și să formuleze întrebări pentru colegii lor. Se pot organiza
concursuri între echipe. Vor primi câte un punct pentru fiecare
întrebare și câte un punct pentru fiecare răspuns corect.
4.Gândiți/Lucrați în perechi/Comunicați – aplicând aceasta
metodă, elevii se pot antrena în susținerea de opinii personale
despre conținutul unui text. Profesorul formulează o
întrebare/sarcină pe baza textului citit. Elevii trebuie să se
gândească individual la aceasta, să-și noteze ideile și apoi, în
perechi, își vor împărtăși răspunsurile, comparându-le,
argumentându-le, completându-le.
5.Interogarea multiprocesuală –presupune adresarea unei
diversități de întrebări, care să antreneze atât memoria cât și
gândirea cu toate calitățile lor. Tipurile de întrebări (literale, de
transpunere, interpretative,aplicative, analitice,sintetice,evaluative)
trebuie să facilitize conexiunile între ceea ce elevii știu, înțeleg și
simt deja și ceea ce ei învață.

Tehnici interactive pentru dezvoltarea competenței de lectură

Aceste tehnici interactive implică, din partea
profesorului, în primul rând intenţia de a-l face pe elev să
păşească în lumea lecturii, proces ce se poate realiza pe mai
multe căi, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevului, de
stilul predominant de învăţare, de nevoile acestuia de a înţelege
mesajul textului şi de a-l pune în relaţie cu abilităţile de viaţă.
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“ABC-UL JUST4KIDS”
Lectura- între căutare și valoare
Prof. înv. primar Bănică Daniela
Într-o lume acaparată de mijloace electronice, lectura unei
cărţi reprezintă una din plăcerile vieţii care ne permite evadarea în
lumi îndepărtate. În urma studiilor efectuate, se observă faptul că
lectura dezvoltă și menține starea de bine şi contribuie la prelungirea
vieţii. În cadrul acestora s-a demonstrat faptul că lectura reduce
stresul, distrăgându-ne gândurile de la grijile zilnice.
Astfel spus, lectura poate fi privită nu numai ca o capacitate a
oamenilor să descifreze și să folosească informaţiile tipărite, ci şi ca
o abilitate de viaţă, ca un comportament ce contribuie la menţinerea
şi îmbunătăţirea stării de sănătate. Prin perspectiva învățării, cititul
contribuie la dezvoltarea concentrării, a raționamentului, a
vocabularului, a inteligenței emoționale și la formarea atitutidinii
empatice.
Pentru a fi eficace şi pentru a-şi putea atinge țelul,
lectura trebuie să fie percepută de elevi ca o activitate plăcută şi
accesibilă, fiecare dintre aceștia angajându-se cu plăcere într-o
activitate care este pe măsura puterilor lui și pentru care are
dezvoltate abilităţile necesare. Cu ajutorul activităților propuse și cu
sprijinul profesorului/ familiei, cititul devine o căutare, în care
copilul îşi angajează competenţele cognitive de care dispune. Odată
asigurată încrederea, cititul şi universul cărţilor reprezintă pentru
copil mediul ideal în care el face cunoştinţă cu valorile morale pe
care noi i le promovăm dealungul anilor. Copilul are nevoie de
sprijin și trăiri emoționante, care să îi ofere prilejul să cunoască viaţa
altor semeni şi, implicit, mediul înconjurător. Atât în mediul școlar
cât și în cel familial, cu cartea alături, copilul învaţă să respecte, să
fie sincer și devotat, să mențină ordinea, să fie grijuliu și iubitor.

Astfel, pentru a le forma și dezvolta copiilor caracterul moral
echilibrat, ne folosim de caracterul personajelor întâlnite în
lecturile citite.
Orientarea elevilor spre lectură depinde, în primul rând, de
efortul pe care îl depunem noi, profesorii, cu privire la punerea
în scenă a acesteia. Rolul nostru este de a urmări „ce” şi „cum”
citesc elevii, deoarece, nu numărul mare de cărţi citite contează,
ci valoarea educativă şi artistică a acestora.
Trezirea interesului elevilor pentru lectură reprezintă unul din
obiectivele importante, iar odată format, gustul pentru lectură se
poate transforma într-o adevărată pasiune, resimţită pe tot
parcursul vieții.
Prin urmare, lectura este cea care îi ajută pe elevi să se dezvolte
armonios emoțional și intelectual, dar și să se adapteze
diferitelor situații de viață.

“ABC-UL JUST4KIDS”
Modalități de integrare a copilului aflat la debutul
școlarității
Prof. înv. primar Dobrescu Oana Silvia
La elevul de vârstă școlară mică, debutul școlarității și
evoluția lui ulterioară depind de orientarea activă pentru
înțelegerea noului său statut-acela de școlar. Este important ca
micul debutant să înțeleagă noile lui priorități și cerințe, iar acest
lucru trebuie făcut cu multă abilitate de învățător, pentru că numai
așa îi va câștiga simpatia și încrederea. Succesul în orientarea
eficientă și rapidă în noul program zilnic depinde de calitatea
tuturor activităților pe care le întreprinde învățătorul cu elevul în
primele lui zile de școlar.
Învățarea realizată în cadrul școlii se desfășoară pe două planuri
prin formarea de priceperi și deprinderi motorii, acte în care
esențial este răspunsul prin mișcări adecvate la anumiți stimuli,
iar în plan verbal, prin însușirea de cunoștințe și formarea de
capacități și priceperi intelectuale.
Pentru școlarul de clasa pregătitoare, obiectele și situațiile
concrete sunt înlocuite treptat prin semne, reprezentări grafice,
simboluri, abstractizări care, în cazul obiectelor fundamentalecitit-scrisul și matematică-devin materiei nemijlocită și instrument
al demersurilor lui cognitive.
Desprins din universal jocului și al povestirilor, clasa pregătitoare
situează copilul în sfera construcțiilor formale, abstracte
prezentate sub forma informațiilor și cunoștințelor transmise
ritmic prin lecții și care apoi trebuie reproduse, demonstrate de
copil prin ceea ce numim performanță școlară.

Jocul aduce noutate, creativitate și autodirijare în lecție pentru
evitarea oboselii și plictiselii. Învățarea ca activitate obligatorie
are un program impus cu efort dozat cu activități repetitive.
Învățarea literelor și a cifrelor este precedată de o fază în care
elementele simple devin mai complexe. Sarcina de a respecta
parametrii de corectitudine privind forma, mărimea, înclinarea
poziției semnului grafic raportate la spațiul grafic al caietului
poate părea micului școlar anevoioasă, puțin atrăgătoare.
Trebuie să îl învățăm pe elev autoreglarea actului motor, deoarece
performanța de învățare a scrierii corecte se obține prin
conlucrarea a trei factori psihici•imaginea ( modelul)
•cuvântul ( indicațiile cu privire la reproducerea modelului)
•acțiunea practică a copilului ( de redare pentru sine a modelului)
Învățătorul trebuie să plaseze modelul în centrul
consțiinței elevului prin sensibilizarea acestuia față de parametrii
de diferență calitativă. Dacă prin modelul de instruiere se insistă
prea mult pe aspectele de formă, există riscul de a-i diminua
interesul pentru conținut. Având în vedere lipsa experiențelor de
învățare
interiorizate ale școlarului mic, în structura
comportamentului didactic trebuie să predomine indicațiile,
sugestiile, explicațiile, sprijinul, îndrumarea și încurajarea în
raport cu sarcinile care pot provoca oboseală, repulsie, stres.
Învățătorul poate implementa cu ușurință noul în predare,
deschizând copilului prin evaluare, perspectiva autodepășirii.

“ABC-UL JUST4KIDS”
Starea de bine a copilului și temele pentru acasă
Prof. înv. primar Sîrbu Elena Laura

Starea de bine a copilului și temele pentru acasă
Când se face această adaptare temelor? Evident, este un
proces de durată, care nu se petrece imediat, ci se naște în
urma unui fenomen de cunoaștere, fiind influențat de relația
profesor-elev.
Marzano și Pickering, în studiul „The Case For and Against
Homework”(2007) oferă câteva răspunsuri la câteva întrebări,
după cum urmează:
Ce ar trebui să presupună temele?
Exersarea noului conținut.
Cum se face exersarea noului conținut?
Prin proiectare corectă, adecvată a sarcinilor de lucru
Cât de grele să fie temele?
Un grad moderat de dificultate. Dacă sunt prea grele vor
crea frustrare, dacă vor fi prea simple, nu îi vor provoca pe
copii. Creșterea nivelului de dificultate, de la simplu la
complex, îmbrăcarea într-un material atractiv, cu sarcini
variate, potrivite stilurilor de învățare.
Volumul mare conduce la epuizare, anxietate.
Rutina va fi învinsă prin evitarea saricinilor repetitive, prin
reglarea volumului. Abordarea unor metode dincolo de
traditional conduce la nașterea unor context de învățare
colaborativă.

În concluzie, profesorul trebuie să conștientizeze
care sunt factorii educaționali ce duc la o anumită atitudine a
elevului față de teme. Odată identificat acest aspect, perspectivele
privind găsirea unor soluții ce favorizează învățarea vor crește.

“ABC-UL JUST4KIDS”
Rolul familiei în formarea personalităţii copilului
Prof. înv. primar Alexandru Oana
Eu sînt copilul. Tu ţii în mîinile tale destinul meu.
Tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi sau voi
eşua în viaţă.
Dă-mi, te rog, acele lucruri care mă vor îndrepta spre fericire.
Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvîntare pentru lume...
(din Child”s Appeal, Mamie Gene Cole)

În familie copilul îşi însuşeşte limbajul şi corectitudinea în exprimare
.Aceasta oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzualeinformaţii despre plante, animale, obiecte casnice , ocupaţiile
oamenilor. Familia se preocupă şi de dezvoltarea proceselor
intelectuale ale copiilor. Ea le dezvoltă spiritul de observaţie,
memoria si gândirea.Părinţii trebuie să dea explicaţii corecte copiilor
să îi înveţe să utilizeze dicţionarul pentru însuşirea corectă a
explicaţiilor.Este binecunoscut faptul că o deprindere greşit formată
este mai greu de înlocuit cu una corectă. În perioada şcolară mică,
familia vine în sprijinul şcolii, susţinând "gustul pentru citit" al
elevilor. Cel mai important este stimularea curiozităţii copilului de a
citi, prin cumpararea unor cărţi care să pună bazele unei mici
biblioteci.Prin proverbul românesc : „ Cartea face omul – om şi
altoiul pomul- pom „se atestă că prin carte se moşteneşte de la
înaintaşi şi se transmite urmaşilor patrimoniul cultural al civilizaţiei
naţionale şi universale. Cititul cărţilor , altădată un privilegiu,, devine
un instrument la îndemâna oricui, în zilele noastre .Acestă activitate
trebuie să devină preocupare cotidiană fundamentală , întrucât
contribuie la îmbogăţirea vieţii spirituale a fiecăruia dintre noi.Din
păcate în concurenţa acerbă cu mijloacele mass-media , audio-vizuale
, în ultimii ani a pierdut teren mai ales în rândul tinerilor.Pentru ca
apropierea de carte să devină o deprindere zilnică , iar plăcerea de a
citi – o necesitate dorită şi tăită , e necesar ca familia să se implice
activ în apropierea copilului de miracolul cărţii încă înainte de
învăţarea alfabetului.

Rolul familiei în formarea personalităţii copilului
Familia constituie primul mediu de viaţă socială şi
culturală , iar prin valorile pe care le transmite copilului asigură
premisele dezvoltării intelectuale morale şi estetice.Oferind
copilului cartea de lectură părintele, prin provocarea acestuia de a
povesti, de a comenta şi de a aprecia ceea ce l-a impresionat, va
realiza natural şi firesc primul exerciţiu de formare a judecăţii
estetice.
Factorii familiali sunt ca proximitate şi importanţă cei mai
importanţi în dezvoltarea unei personalităţi armonioase, în
securizarea fizică, afectivă şi materială a copilului.Indiferent de
modul de organizare, mediul familial întemeiat pe un sistem de
interacţiuni afective intense este apt de a reacţiona la trebuinţele
copilului, de a participa şi favoriza elaborarea personalităţii, a
imaginii sale de sine şi despre lume.Colaborarea şcolii cu familia
este o parte componentă a sistemului general al activităţii
educative.Şcoala nu trebuie să corecteze singură greşelile de
educaţie ale părinţilor , deoarece sistemul acesta nu poate duce
decât cu greu la rezultate bune.Ceea ce îndreaptă şcoala poate să
fie anulat de metodele greşite folosite în continuare de familie .
Este nevoie de o unitate de exigenţe şi de măsuri , şi aceasta face
absolut necesară colaborarea dintre familie şi şcoală.Numai
împreună pot corecta tot ce s-a greşit până acum , punând temelia
unei educaţii morale sănătoase . Familia este locul de inserţie a
copilului în societate şi în cultură, constituind mijlocul prin care
copilul este introdus în viaţa umană şi în cadrul în care se
elaborează personalitatea sa proprie.Numeroase trăsături
importante ale personalităţii se constituie după măsura situaţiilor
trăite de copii în sânul familiei.Atitudinile părinteşti determină pe
copii să se diferenţieze unii de alţii destul de net pentru ca
particularităţile pe care le prezintă să se manifeste clar şi coerent în
comportamentul curent sau în exprimările pe care subiecţii înşişi le

Cei doi părinţi sunt implicaţi în mod egal în procesul educativ
familial.Ei sunt indispensabili , dar pot , în largă măsură să fie
substituiţi de înlocuitori adecvaţi , dacă copiii îi acceptă pe
aceştia , fapt care depinde mai ales de propria acceptare a
copiilor de către părinţi.Orice neînţelegere dintre părinţi , pune
în pericol sentimentul de siguranţă al copilului şi deci armonia
dezvoltării personalităţii sale.Părinţii trebuie să fie convinşi că
nu există o metodă unică de educaţie infailibilă şi universal
valabilă ,ci sunt mai multe metode , toate bune ,dacă sunt
folosite adecvat , în funcţie de individualitatea copilului şi de
împrejurările concrete.
.
Personalitatea
este întotdeauna unică şi originală, aceasta
întrucât fiecare porneşte de la o zestre ereditară unică, singulară
(cu excepţia gemenilor univitelini care posedă eredităţi identice)
şi mai departe în câmpul existenţei sociale, fiecare străbate un
drum anume, încercând o serie de experienţe variate, intrând în
anumite relaţii, toate având anumite efecte asupra cursului
dezvoltării personalităţii. În realitate fiecare om are un mod
propriu şi concret de gândire şi de simţire, totuşi între oameni nu
sunt numai deosebiri ci şi asemănări. Se înţelege că asemănările
nu sunt totale, iar tipurile nu reprezintă decât o schemă ce
permite o grupare prin aproximaţie.
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Importanța activităților extrașcolare
Prof. înv. primar: Mehedințu Maria Cristina
Educația realizată prin activitățile extrașcolare, dincolo de
procesul de învățământ, are un rol important în formarea
personalității copiilor. Prin realizarea acestor activități, se
urmărește cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și
încurajarea creativității. Scopul activităților extrașcolare este de a
dezvolta aptitudini, de a stârni interesul elevilor pentru activitățile
socio-culturale, de a le facilita integrarea în mediul școlar și de a
valorifica talentele personale. Desfășurându-se în afara școlii,
reducând nivelul de anxietate, aceste activități permit elevilor cu
dificultăți de socializare și afirmare să se exprime liber și să-și
fructifice potențialul intelectual.
Un mijloc de a recunoaște importanța valorilor culturale,
istorice și folclorice a poporului român, îl constituie organizarea
vizitelor la muzee, monumente, expoziții și alte locuri cu valoare
istorică pentru a le oferi elevilor șansa să observe obiecte, locuri și
fenomene cu trecut istoric în starea lor naturală; aceste activități
stimulează învățarea. Excursiile realizate pe plan național, ajută la
aflarea de informații cu privire la frumusețile țării, la formarea
respectului și iubirii față de țară, cunoscând trecutul și prezentul
ei. Activitățile extrașcolare provoacă interes, ușurează acumularea
sau consolidarea cunoștințelor și chiar dacă necesită mai mult
efort, provoacă o reală bucurie copiilor

Ele dezvoltă spiritul practic și au un efect pozitiv pentru munca
desfășurată în grup. Activitățile școlare se diferențiază de cele
extrașcolare prin conținut, durată, metode și forme de organizare,
elevii fiind liberi să aleagă conținuturile.
De ce ar trebui să participe elevul la activități extrașcolare?
Avantajele sunt numeroase:
-ajută la sănătate (o oră de mișcare îți dă energie și ajută la un somn
liniștit)
-dezvoltă relații sociale (activitățile în care sunt implicați mai mulți
copii ajută la crearea relațiilor de prietenie)
-învață să devină buni lideri (acest lucru le poate fi de folos în
viață)
-învață să lucreze în echipă, să împartă, reducând astfel
comportamentele egoiste
Deși activitățile extrașcolare au multiple beneficii care ajuta la
dezvoltarea copilului, nu trebuie să exagerăm și să devină
obositoare. În momentul în care nu manifestă dorință de participare
sau nu povestesc cu drag despre aceste experiențe, posibil să fie
necesară o pauză. În concluzie, elevii trebuie îndrumați să participe
la activități educative la care să se implice cu bucurie și plăcere.
Activitățile extrașcolare îmbunătățesc simțul responsabilității.
Foarte important este ca elevii să inițieze și să organizeze astfel de
activități, nu doar să participe, astfel de activități ajuntând la
dezvoltarea armonioasă a copiilor.

