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Cum putem ajuta copilul să-și depășească timiditatea – Mădălina Drugă

Timiditatea în copilărie apare într-un grad mai mic sau mai mare la majoritatea copiilor,
dar pentru unii dintre ei poate reprezenta o mare barieră socială. Pot fi multe motive care să
explice timiditatea copilului: vârsta, educația, temperamentul, mediul, situația familială. La ce
aspecte ar trebui să fim atenți, și cum am putea să sprijinim copilul să-și depășească timiditatea?
De la primii pași pe care îi face alături de semenii lor în grădiniță, și până în momentul
școlarizării, copilul trebuie să-și construiască, ca parte fundamentală a dezvoltării sale, o serie
de abilități socio-emoționale, care dacă nu sunt dezvoltate corespunzător, îl pot limita în multe
aspecte și îi pot provoaca mari suferinţe emoţionale. De aceea este importantă depistarea
timpurie a copiilor timizi pentru a le oferi instrumente utile, astfel încât să poată construi mai
ușor o comunicare interpersonală sănătoasă. Toți copiii au perioade în care devin mai timizi și
mai precauți, dar pentru a face diferența între timiditatea normală și timiditatea patologică,
trebuie să fim atenți la următoarele aspecte: timiditatea patologică afectează viața de zi cu zi a
copilului și îi îngreunează funcționarea socială și academică pentru o lungă perioadă de timp.
Se recomandă părinților și educatorilor să fie atenți și să observe comportamentul copilului.

Copilul timid prezintă de obicei următoarele manifestări legate de dificultăţi socio-emoționale:


stă retras, în afara grupului de colegi care se joacă, preferând să fie singur;



se simte nesigur, crede că nu este capabil să facă aceleași lucruri ca alți copii de vârsta lui;



vorbește puțin, deși știe multe cuvinte, și când vorbește, tonalitatea este joasă aproape de șoaptă;



îi este frică de străini, locuri și lucruri necunoscute, deși este posibil ca acasă să nu prezinte acest comportament;



este mai „serios” decât alți copii de vârsta lui, pare că se simte mai bine cu adulții decât cu copiii și de aceea se

apropie de cei dintâi, mai ales când aceștia sunt afectuoși cu el;


își creează o lume imaginară plină de fantezii și aproape întotdeauna este văzut gânditor și izolat;



este pasiv și nu se apără împotriva agresiunii venite din partea altor copii, chiar dacă sunt mai mici decât el;

 evită să fie inclus în grupuri, să-și facă prieteni noi, preferând întotdeauna să fie
observator dintr-un plan separat;
 nu îndrăznește să ceară ceva de teamă că nu primește;
 nu provoacă probleme disciplinare și nu solicită ajutor;
 tinde să rămână mereu în poziție de subordonare;
 are o mare frică de a fi văzut, observat, judecat, așa că, în general, nu participă la
activității, chiar dacă cunoaște conținutul a ceea ce se discută;
 nu are initiativă, este foarte precaut, fiind mai bine pentru el să nu facă nimic decât să
facă ceva – și să fie remarcat;

Principala dificultate pentru copilul timid este să fie inclus pentru mult timp într-o echipă și să participe la jocuri și activități
împreună cu colegii. De cele mai multe ori pentru educatori este foarte greu să-l implice în conversații șiactivități comune,
pentru că evită contactul cu alți copii. Adaptarea la mediul educațional este dificilă și se poate întinde pe perioade lungi de timp.
Orice situație nouă, este asociată cu entuziasm, indecizie, neîncredere, timiditatea împiedicând copilul să se bucure de
procesul educațional, deoarece chiar și sarcinile ușoare îi provoacă dificultăți (teama de a greși îl face să renunțe la încercarea de
a efectua activitatea propusă, nu ridică mâna chiar dacă știe răspunsul). În consecință, timiditatea face imposibilă relaționarea
cu ceilalți în mod natural, și prin urmare, copilul evită situațiile care generează incertitudine. De aceea este important să ajutăm
copilul să-și dezvolte bune abilități sociale și emoționale, oferindu-i astfel strategii pentru a face față limitărilor și pentru a putea

depăși provocările care apar zilnic. Părinții reprezintă un suport important pentru a ajuta copilul în depășirea timidității, dar
uneori, în mod inconștient, pot contribui la menținerea ei în timp, din caza supraprotecției, sau dimpotrivă, al unui exces de
autoritate, două modele prin care se promovează insecuritatea copilului, și care împiedică dobândirea unor abilități de comunicare
adecvate, creându-i acestuia dificultăți în relațiile sociale.

De asemenea, atât părinții cât și educatorii pot susține copilul ascultându-l, având răbdare cu el, fără a-l presa în vreun fel,
adaptând obiectivele la abilitățile sale, în așa fel încât copilul să nu fie forțat să facă ceva pentru care nu este pregătit.
Este neceasar ca toți adulții cu care copilul are o relație importantă să fie implicați în acest proces prin care să-l sprijine pe copil
în învățarea abilităților sociale și de comunicare, precum și de autonomie și exprimare a emoțiilor, să laude momentele de
initiativă ale copilului, să nu facă reproșuri sau comparații, să nu reproșeze sau să critice timiditatea acestuia deoarece în acest
mod ar putea să o mențină.

Timp de calitate alături de copii - idei de joacă pentru mari și mici.
Iscru Luciana
Odată cu sosirea verii și a vacanței, ne facem planuri despre cum am putea petrece timp
alături de cei dragi. Stresul coitidian, responsabilitățile noastre ca și adulți fac ca acest timp să
fie uneori prea puțin, acest lucru fiind în detrimentul tuturor, însă adesea cei mai afectați sunt
copiii. Putem îmbunătății aceste aspecte prin petrecerea unui timp de calitate alături de copii,
fiind cel mai important și prețios lucru pe care îl putem oferi acestora. A petrece timp cu
copilul înseamnă a-i oferi afecțiune, stabilitate, a-i acorda interes și a fi prezent în viața de zi
cu zi a acestuia. Calitatea momentelor petrecute împreună are un impact asupra dezvoltării și
bunăstării copilului, ajutându-l să se exprime, să crească frumos, să experimenteze și să
descopere lumea. Toată acestă atenție pe care le-o acordăm când sunt mici, faptul că stabilim
o securitate emoțională, devine condiția viitoarei lor autonomii, iar copilul trăiește sentimentul
de siguranță prin intermediul familiei, a rutinei și a activităților familiale. Petrecând timp
constant cu copilul, indiferent de activitatea propusă, fie că jucați un joc, stați de vorbă, luați
masa, îl implicați în sarcinile casnice, îl face pe cel mic să se simtă apreciat, validat, îi crește
stima de sine și încrederea.

Conectatându-ne cu copilul cu ajutorul acestor activități, vom observa că acesta devine mult
mai cooperant, își va interioriza mult mai binele regulile și limitele aplicate de părinți. Putem
profita de vremea frumoasă, petrecând clipe în natură, căutând frunze cu aspect deosebit, făcând
un picnic, admira norii sau chiar plantând flori în grădină. În casă, îl putem implica pe copil în
activitățile casnice, cum ar fi gătitul împreună, sortatul jucăriilor ori ștersul prafului. Stabiliți
activități împreună, fiți creativi și spontani, iar ce este cel mai important, jucați-vă, pentru că
indiferent de vârsta copilului, jocul alături de el va reprezenta întodeauna o modalitate de a
petrece timp împreună. Nu e necesar să facem activități deosebite pentru a petrece timp de
calitate alături de copii, ci mai degrabă trebuie să fim pe deplin disponibili pentru ei, să râdem,
să ne bucurăm de fiecare clipă petrecută împreună. Astfel, aceste momente de calitate pot
deveni cu ușurință parte din viața de zi cu zi, ne sunt necesare pentru a construi o relație solidă
părinte-copil și a-i arăta că orice s-ar întâmpla în jur, familia reprezintă prioritatea noastră.
“Dacă păstrezi copilăria mereu cu tine, nu vei îmbătrâni niciodată.” Tom Stoppard

Cum pot incuraja părinții dezvoltarea aptitudinilor de comunicare verbala în rândul
copiilor - Mariana Sîmbotin

Odată cu înscrierea copiilor la gradinita și integrarea lor în sistemul de educație formală,
abilitățile lor de comunicare înfloresc, iar preșcolarii devin din ce în ce mai încrezători în
capacitatea lor de utilizare a limbajului. Abilitățile de vorbire și de limbaj ale unui copil îi
permite acestuia să comunice idei celor din jur, să-și împărtășească gândurile și să-si exprime
emoțiile.
Dacă până la vârsta de 3 ani, copiiiînteleg mult mai multe cuvinte decât pot să reproducă, situația
începe să se schimbe la vârsta preșcolară, când limbajul se dezvoltă în același timp cu gândirea și
copilul reușește să reproducă aproximativ toate cuvintele cunoscute.
Vocabularul acumulat și aptitudinile de comunicare ale copilului depind în cea mai mare parte de
mediul de dezvoltare – stimularea copilului în cadrul conversațiilor cu adulții.
Dezvoltarea limbajului în perioada preșcolară se caracterizează prin:
-evoluarea pronunției și a structurilor gramaticale;
-trecerea de la limbajul situativ la cel contextual;
-vorbirea este din ce în ce mai clară;
-transformarea gesturilor în comunicare verbală.

Ce pot face părinții pentru a ajuta preșcolarii să-și dezvolte aptitudinile de comunicare
verbală?
-

-

-

-

Rezervați-vă timp în fiecare zi pentru a conversa cu copilul. Cu cât vorbește mai mult,
cu atât va vorbi mai bine.
Folosiți-vă de jocuri - astfel învățarea va fi amuzantă.
Oferiți-i copilului experiențe interesante, care îi vor da și ocazia să acumuleze cuvinte
noi. O iesire în parc, la grădina zooologică, sau o excursie vă va da oportunitatea să
discutați cu copilul despre lucruri diverse. Încurajați-l să vă pună întrebări.
Puneți și dumneavoastră întrebări copilului. În acest mod îl veți face să gândească și să
comunice.
Copiii preșcolari care au un vocabular limitat utilizează propoziții simple. Ajutați-l
arătându-i cum să se exprime mai bine si cum sa foloseasca un limbaj descriptiv. De
ex. dacă el spune „Am fost în parc”, îl puteți ajuta, spunând „Azi am fost în parc, neam întâlnit cu Andrei și ne-am jucat cu mingea”.
Modelați și monitorizați limbajul copilului. Preșcolarii absorb foarte repede orice
cuvânt auzit, chiar daca nu-i înteleg sensul. De aceea, din acest punct de vedere
limitati utilizarea argoului și a cuvintelor nepotrivite și, cel mai important, nu cedați
tentației de a utiliza acele cuvinte “stâlcite” și atât de “drăgălașe”, utilizate adesea de
copii. Nu uitați că părinții sunt un model pentru copii, în toate privințele.
Citiți împreună povești. Cărțile cu imagini și povești, poeziile, cântecele îl vor ajuta să
exploreze domeniul sunetelor, cuvintelor, îl învață să asculte, să ceară, să refuze, să
întrebe, să se afirme.

CONSILIEREA PĂRINŢILOR ŞI ROLUL EI PENTRU O BUNĂ DEZVOLTARE
A COPILULUI PREŞCOLAR

– Lavinia Chiru

Fiecare copil, prin natura sa are nevoie de părinţi fără să-şi dea seama. Copiii, prin personalitatea
lor fragilă, au nevoie să fie îndrumaţi, modelaţi, iar acest lucru poate fi realizat cu mult tact,
răbdare, dar şi cu argumentele cele mai raţionale de care dispunem. Cu siguranţă, există multe
tipologii de părinţi, cert este faptul că toţi se străduiesc să le ofere copiilor tot ce este mai bun, iar
acest lucru constă şi în alegerea unui grădiniţe care să coincidă cu nevoile copilului şi, implicit
într-o bună comunicare cu cadru didactic de la clasă. Parteneriatul şcoală-familie este capabil să
schimbe mentalităţi, atitudini, dar şi comportamente. În cadrul acestui parteneriat pot fi
organizate diverse activităţi cu părinţii, cum ar fi discuţii, dezbateri, în cadrul cărora pot fi
împărtăşite diverse experienţe personale, poate de asemenea participa şi un consilier şcolar, care
să ofere diverse sugestii, tipsuri relevante pentru situaţii specifice cu care părinţii se întâlnesc în
educarea celor mici. Educaţia nu este o experienţă banală, ci un efort desfăşurat pe tot parcursul
vieţii. Cand participă toţi factorii implicaţi:şcoală, familie, comunitate cu siguranţă vor fi
furnizate cele mai bune resurse şi vor fi găsite cele mai bune soluţii pentru copil. Este de bun
augur ca un părinte să fie bun ascultător, întelegător, să gasească timp şi resurse pentru a discuta
cu copilul. O slabă comunicare dintre părinte şi copil cu siguranţă va atrage dupa sine probleme
emoţionale, făcându-l pe copil să devină introvertit, retrăgându-se într-o lume a sa, fiind realizate
diverse studii care atestă acest lucru.

Din experienţa de la clasă pot spune cu certitudine că educaţia realizată în mediul educaţional nu
este suficient de solidă, dacă în completarea sa nu stă familia cu cei ,,şapte ani de-acasă,,. Tocmai
de aceea autoritatea părintească nu trebuie să se realizeze prin forţă, din contră, ar trebui să fie
destinsă, dar şi fermă, în vederea unei dezvoltări armonioase. După cum am specificat, familia
este în strânsă legătură cu şcoala/ grădiniţa anumiţi factori familiali putând duce la nereuşite ale
copilului cum ar fi: inadaptarea acestuia, imposibilitatea de a-si gestiona singur emoţiile, dificultăţi
în adaptarea şi integrarea lui în grupuri noi de joacă, reticenţa la situaţii noi, copilul aşteptând ca
parinele să acţioneze în locului lui. Este important ca parintele să conştientzizeze faptul că
eforturile susţinute ale cadrului didactic au ca scop dezvoltarea armonioasă a copilului,
îmbunătăţirea diverselor aspecte comportamentale, pregăindu-l pentru următoarea etapă: şcoala.

Cum pregătim copiii pentru vacanță – Rîcu Sofia
Toți iubim vacanțele, dar parte din frumusețea lor înseamnă că distracția să înceapa imediat ce
ieșim pe ușa. Călătoria în sine contează la fel de mult că și destinația aleasă - și dacă aveți copii,
acele călătorii se vor transformă în amintiri pe viață. Să încercăm, deci, să fie unele frumoase.
Copiii sunt ființe cu tabieturi, mulți nu acceptă ușor schimbările de ultim moment. Indiferent
dacă aveți în plan să mergeți până la rudele care locuiesc în alt oraș pentru weekend sau o
super-vacanță, este important să acorzi copilului timp pentru a se pregăti. Astfel îl vei ajută să
se entuziasmeze de călătorie și să reducă stresul legat de schimbarea rutinei.
Discutați detaliile călătoriei
Reduceți agitația copilului explicându-i unde mergeți și de ce. Discutați despre destinație în
detaliu cum veți ajunge acolo (cu mașina sau cu avionul, etc), ora de plecare și cea de
întoarcere, ce aveți de făcut sau de văzut la destinație. Includeți descrieri (cum ar fi ce animale
sălbatice găzduiește grădina zoologică din orașul respectiv), cum se anunță starea vremii,
rudele pe care le veți întâlni. Dacă aveți un copil căruia îi place să planifice / creeze, puteți
lucra împreună un orar din hârtie, cu detalii colorate de mâna sau cu fotografii decupate și
lipite.

Faceți liste de călătorie.
Copiii nu au capacitatea de a anticipa corect necesitățile unui loc nou, deci, compuneți
împreună cu copilul o listă cu articolele care va trebuie în călătorie. Încurajați copilul să
propună și să elimine articole de pe listă. Verificați împreună că ați inclus tot ce este necesar.
La final, nu uitați acasă lista, pentru că vă va fi la fel de utilă la împachetarea de la sfârșitul
călătoriei.
Împachetați medicamente și articole de toaletă.
Întotdeauna trebuie să aveți la dumneavoastră o mică trusa de prim ajutor care să includă printre
altele: dezinfectant, plasturi, antitermic de uz general, protecție împotriva insectelor și a
soarelui, Copiii vor fi mai confortabili dacă vor folosi în călătorie aceleași produse de toaletă
că și acasă.
Alegeți îmbrăcămintea cu grijă.
Verificați împreună prognoza pentru perioada călătoriei. Învatați copilul să se îmbrace în
straturi succesive, ușor de pus sau de scos, în funcție de vreme, mai ales în zilele de călătorie.
Evitați texturile la care copilul este sensibil (de exemplu lână) sau articolele care ar putea
deveni deranjante în timpul călătoriei.

Limitați numărul de articole de confort emoțional.
Un animal favorit de plus sau o lumină de veghe pentru noapte sunt foarte potrivite pentru
copiii care au probleme de adaptabilitate.Totuși, acestea trebuie să ocupe un spațiu limitat, deci
nu puteți călători cu întreagă colecție de acasă. Copiii mai mari pot decide singuri ce obiect de
confort preferă să ia cu ei.
Pachețelul cu gustări și lichide.
În funcție de modul în care călătoriți, puteți lua la dumneavoastră câteva gustări preferate,
cooptand copilul în alegerea lor. Pentru copii care au probleme de acceptare a hranei este
important să aveți la dumneavoastră produse de care nu va puteți lipsi, dar care este foarte
posibil să nu poată fi cumpărate la destinație.
Păstrați discuția și listele deschise.
O călătorie reușită înseamnă puțîn mai mult decât să ieși pe ușa spre destinație. Este nevoie de
puțina planificare, dar sperăm că acest mic ghid de călătorie în familie va va ajută să planificați
o excursie interesantă, memorabilă și distractivă pentru toți participanții, indiferent de vârsta.

Family Road Trip Planning Guide - Bradley Blake, 2021
Travel with Children 6: The Essential Guide for Travelling Families (Lonely Planet), 2015

”Inteligența emoțională este un mod de a recunoaște, înțelege și alege cum simțim, gândim
și acționăm. Ea ne modelează interacțiunile cu alții și înțelegerea despre noi înșine. Ea definește
cum și ce învățam; ne permite să ne setam prioritățile; ne determină majoritatea acțiunilor zilnice.
Studiile

arată

că

este

responsabilă

pentru

80%

din

succes.”

(J. Freedman)
Emoțiile există pur și simplu, ele nu sunt nici bune, nici rele. Împărțirea emoțiilor în bune
sau rele este un mit, iar noi avem nevoie de toate pentru a devei ceea ce suntem. Și aici putem
învăța o lecție extraordinară de la ai noștri copii, ei nu judecă. Copiii iau lucrurile exact așa cum
sunt. De aceea este bine să înțelegem cum ne simțim sau de ce ne simțim întru-un anume fel. De
fapt acesta este primul pas în gestionarea emoțiilor. Reușind să facem lucrul acesta, noi adulții,
vom reuși de fapt să nu mai judecam o anumită stare nici la copiii noștri.
Un impediment în gestionarea emoțiilor este acela că vocabularul nostru nu este suficient
de bogat în ceea ce privește emoțiile. În acest sens s-au făcut cercetări care atestă faptul că
majoritatea adulților folosesc aproximativ 10 cuvinte pentru a exprima emoțiile. Dacă ne gandim
la faptul că în realitate acestea sunt zeci, este lesne de înțeles că îmbogățirea vocabularului este un
mare plus în contextul în care noi le putem transmite mai departe copiilor noștri. Și nu este puțin
lucru, este de fapt o bază a inteligenței emoționale. Pasul următor pe care putem să-l facem pentru
copiii noștri este de a le spune ce fel de emoție vedem că manifestă, o facem într-un mod empatic,
asertiv. Repetând acest comportamnet vom observa că și copilul va începe să folosească același
limbaj.

În relația cu cei mici avem la îndemână un instrument foarte frumos și în același timp foarte
eficient de a le transmite informații valoroase. Acest instrument este cea mai placută activitate a
copilului și poartă numele de joc. Prin intermediul jocului putem crea situații de învățare astfel
încât cei mici să se familiarizeze cu emoțiile, să le identifice și să le exprime.
Vă propun mai jos o idei de joc sau activitate ce urmărește dezvoltarea emoțională a
copiilor: Jocul emoțiilor

Pentru acest joc vom avea nevoie de cartonașe, de două tipuri. Pe unul dintre seturi vom scrie
denumiri de emoții (trist/ă, rușinat/ă, furios/furioasă, plictisit/ă, dezamăgit/ă, singur/ă, speriat/ă
etc) Pe celălalt set de cartonașe vom trece cerințe privind o anumită emoție (ex: Povestește o
întâmplare în care te-ai simțit astfel.).

Copilul va extrage mai întâi un cartonaș din setul cu emoții, apoi un cartonaș din setul
cerințelor. În final va răspunde la întrebarea scrisă pe cartonas.
Jocul oferă un bun prilej de a ne familiariza cu diferite nuanțe emoționale, de a aduce în
discuție cum reacționăm când simțim direrite emoții și despre cum le putem gestiona mai bine.
Bibliografie selectivă:
Goleman, D. (2018), Creierul și inteligenţa emoţională- noi perspective, Editura Curtea
Veche, Bucureşti;

Comunicarea cu părinții - baza unui parteneriat durabil în educarea
copilului anteprescolar - Cenușă Corina
O legătură deosebită între educatoare şi părinţi va duce la o relaţie deosebită între copii şi
educatoare. Un părinte se poate considera împlinit atunci când împreună cu grădiniţa reuşesc
să educe copilul astfel încât el să aprecieze munca, să fie util în societate.
Comunicarea rezolvă aproape orice fel de problemă. Când părintele se interesează constant
de evoluţia copilului său, îi va fi mai uşor să identifice punctele slabe ale celui mic şi să-l
ajute să-şi depăşească greutăţile de înţelegere. Se pot cere sugestii educatoarei pentru
activităţile ce se pot desfăşura în timpul liber cu cel mic, astfel încât să-şi dezvolte anumite
capacităţi care să îl ajute atât la grădiniţă, cât şi în viaţa de zi cu zi.
Este astfel evident că părinţii şi profesorii împărtăşesc o responsabilitate uriaşă. Împreună
oferă copiilor dorinţa de a învăţa şi a munci din greu. O bună comunicare între ei este
esenţială succesului, în scopul motivării copiilor pentru învăţare şi al creşterii interesului lor
în această direcţie.
Este esențial că părinții să susțină și să continue acasă învățarea care are loc în mediul
grădiniței deoarece părinții care știu ce se întâmplă în sala de grupă sau în grădiniță sunt mai
capabili să stabilească o legătură între ceea ce se învață la grădiniță și ceea ce se petrece în
casă. Această conexiune este o component cheie a dezvoltării copilului și sprijinirii
învățăturii ulterioare.
Una dintre cele mai dificile provocări pentru educatori este să descopere cum să îi implice
mai bine pe părinți în învățarea și educarea copilului. Prin stabilirea unei bune comunicări
între grădiniță și părinți, precum și depunând efort pentru a implică părinții că partener
important în educația copilului, putem avea un impact pozitiv asupra educării copilului.
Atunci când părinții sunt implicați activ în educația copiilor încă din perioada anteprescolara,
cu siguranță vor rămâne implicați și atunci când copilul va merge la școală. Copiii învață cel
mai bine atunci când adulții importanți din viață lor, părințîi, educatori lucrează împreună
pentru a-i încuraja și spijini. Grădiniță singură nu poate aborda toate nevoile de dezvoltare a
unui copil:implicarea semnificativă a părinților și sprijinul din partea lor este esențial.
Un parteneriat puternic între grădiniță și familie este necesar pentru a educa copiii.

Jocurile de atenţie şi exerciţiile pentru dezvoltarea acesteia sunt foarte benefice pentru
copii. La vârsta preşcolară, cei mici au momente în care nu se concentreazăla ceea ce au de făcut
tocmai din lipsă de atenție.
Este foarte uşor să exersăm memoria și a atenția celor mici, iar cel mai bun mod de a
învăța este prin joacă, așa că aceste activități prezentate pot fi utile pentru a dezvolta atenția
copiilor.
Fiecare joc sau activitate are funcția sa, motiv pentru care stimularea este atât de
benefică, iar în acest sens, utilitatea lucrului la jocurile de atenție și memorie ale copiilor are
foarte multe beneficii:
 Stimulează asocierea vizuală.
 Dezvoltați acuitatea vizuală.
 Învață să te concentrezi.
 Încurajează consecvența.
 Fii atent la detalii.
 Creșteți capacitatea cognitivă.
 Interpretați stimulii vizuali și spațiali.
 Stimulează memoria în întregime.
1. Puzzle
A face puzzle-uri cu copiii este o activitate grozavă pentru a lucra împreună, a menține
concentrarea și a acorda atenție detaliilor. Cel mai bun dintre toate, de altfel, este că se face
jucând și fără să-și dea seama, își exersează abilitățile cu un scop bine definit. În magazine se
găsesc foarte multe tipuri de puzzle, cu diverse teme, forme și dificultăți.

2. Construcţii
Tuturor copiilor le place să construiască lucruri cu propriile mâini. Când sunt mici,
singurul lucru pe care îl pot face este să pună piesele una peste alta, dar pe măsură ce cresc,
creşte şi dificultatea construcţiilor pe care ei le pot realiza. Astăzi găsim foarte multe mărci care
fabrică piese pentru a se juca copiii, de la jocuri ușoare de construcţii din lemn până la piese
Lego. Cu aceste tipuri de activități dezvoltăm multe lucruri: imaginația, controlul impulsului sau
capacitatea de a urma instrucțiunile (atunci când construiesc după un model dat).
3. Ce obiect lipsește?
Un exercițiu care dezvolta acuitatea vizuală a copiilor este acela de a prezenta o serie de
obiecte (ne putem folosi de o tavă – putem înşira obiectele pe ea) și de a le cere să îşi amintească
cât mai bine obiectele arătate. După ce au petrecut câteva minute memorând, vor trebui să-și
acopere ochii, moment în care vom îndepărta unul dintre obiecte. Când deschide ochii, copilul
trebuie să îşi amintească ce obiect lipsește. Acest joc este perfect pentru a fi jucat între mai mulți
copii, deoarece pe lângă atenție și acuitate vizuală putem îmbunătăţi şi cooperarea. Dacă dorim
să creștem dificultatea, putem să scoatem mai mult de un obiect odată. Acest joc se poate juca
atât cu obiecte, cum ar fi jucăriile, dar ne putem folosi şi de cartonaşe colorate, fie de cartonaşe
cu litere sau numere.

4. Detectivii de obiecte
Vom enumera vreo trei-patru obiecte care sunt împrăștiate prin casă și vom face o listă cu
ele. Odată făcut acest lucru, vom cere copilului să caute doar lucrurile care apar pe listă.
Și dacă o poți face în ordinea în care ai lista, cu atât mai bine. De-a lungul timpului,
putem face un pic mai dificil adăugând mai multe lucruri pe listă.
5. Completaţi punctele
Desenele de completare cu puncte sunt foarte benefice, deoarece copilul trebuie să urmeze
instrucțiunile, altfel nu va putea vedea desenul final care se va forma. Curiozitatea îi încurajează
să se concentreze și învață inconștient să rămână foarte atenți.

6. Jocuri de sortare
Putem așeza mai multe obiecte pe o masă, într-o anumită ordine. Copilul va trebui să
memoreze ordinea obiectelor și apoi adultul va „încurca” puțin lucrurile (schimbăm ordinea
obiectelor). Având o idee despre poziția fiecărui obiect, copilul trebuie să încerce să ordoneze
obiectele exact cum au fost la început.
7. Asociere vizuală și jocuri de memorie
Jocurile de asociere nu îi învață doar pe cei mici să creeze categorii de lucruri similare,
dar creşte foarte mult şi capacitatea de concentrare, deoarece trebuie să găsească lucruri comune
între figuri/ desene, iar dacă reușim să-i facem pe copii să petreacă o bună perioadă de timp
făcând acest joc, îi vom obișnui să fie atenți.
8. Găsiți diferențele între două imagini
Jocurile din reviste,de tipul „Găsiţi cele x diferențe” aduc întotdeauna părinții și copiii
împreună. Atenţia este mult îmbunătăţită, iar colaborarea este încurajată. Jocul în familie este un
lucru bun, deoarece creează legături între membrii familiei și aceste activități jucăușe îi fac pe
copii să se simtă confortabil și dornici să participe.

Dezvoltarea personalității copiilor în activitatea didactică

- Apostol Andreea

Un copil sănătos este un copil care are deprinderile socio-afective de bază, nu numai care știe multe.
Nu putem considera copiii ca un grup omogen, ci trebuie să identificăm individualitatea și identitatea fiecăruia.
În acest sens, sensibilitatea afectivă și reacțiile emoționale ale copiilor trebuie cunoscute și educate.
Există mai multe modele ale componentelor personalității. Voi evidenția un model mai complex, care
concentrează atenția pe acei parametrii ai dezvoltării pe care educatoarea îi poate urmări, identifica și stimula
printr-o planificare adecvată a activității. Acestea sunt în același timp și câmpuri de dezvoltare pentru
personalitatea copilului.
Personalitatea copilului are ca domenii : componenta cognitivă, domeniul socio-afectiv, limbajul, psihoMotricitatea, identitatea personală.
Componenta cognitivă sau intelectuală se referă la construirea schemelor de cunoaștere, a capacității mentale,
cum ar fi : structurile de învățare, limbajul, memoria, gândirea, judecățile. La acest domeniu se referă toate
explorările prin care copilul reține date din realitate și își construiește propria imagine despre lume. Memorează,
transformă în imagini proprii și folosește datele obținute.
Componenta socio-afectivă se referă la reacția unică a fiecăruia în fața stimulilor realității. Copilul are emoții
în relațiile sale cu ceilalți și acest lucru influențează atât cunoașterea, cât și dezvoltarea sa. La vârstele mici,
emoțiile și stările afective sunt esențiale pentru devenirea ulterioră a copilului. Emoțiile pot fi pozitive sau
negative. Copilul are nevoie de întărire pozitivă a faptelor sale pentru a fi tentat să exploreze și să acționeze
în continuare. Puiul de om nu poate supraviețui fără grija și îngrijirea atentă în primii ani de viață, iar emoțiile
trăite la aceste vârste sunt esențiale pentru viitor.
Componenta motorie sau domeniul fizic al personalității se referă la toate acele capacități construite pe
mișcare și efort fizic. În primul rând urmărim aspectele legate de fizic, respectiv schimbările corporale, greutate,
înălțime, maturizarea organică a creierului, etc. Apoi este vorba de dezvoltarea activității motorii care
Influențează profund dezvoltarea celorlalte componente ale personalității.

Componenta limbajului face referire la capacitățile de exprimare verbală prin limbajul rostit si cel grafic.
Acest domeniu al personalității se referă la comunicare și suportul acesteia pentru copil și constituie un punct
important în programul educațional din grădiniță. Copilul se cunoaște și prin limbaj se dezvoltă prin comunicare
cu ceilalți iar personalitatea se exprimă prin limbaj.
Componenta identității se referă la acel domeniu al personalității care constituie unicitatea fiecărei persoane.
Programul educativ trebuie să țină cont de această componentă datorită faptului că prin educație se formează
deprinderile de autocunoaștere și autoservire și copilul are o experiență de viață de care se ține seama.
Când vine în grădiniță, copilul este deja purtătorul unor deprinderi și unor experiențe care trebuie cunoscute
în scopul construirii unui program educativ eficient.
Împărțirea personalității în aceste componente se face doar în scop didactic. Ea a fost realizată pentru a
recunoaște importanța acelor elemente de personalitate care pot fi stimulate și sprijinite în programul educativ.
În realitatea complexă a personalității copilului nu se poate face o departajare clară între acțiunile și comportamentele care caracterizează un domeniu și altul. De exemplu, exprimarea în propoziții este un comportament
ce ține și de cognitiv, și de limbaj. Sau desenul, este un comportament și cognitiv, dar face parte și din sfera
socio-afectiv. Creativitatea și expresia artistică se întâlnesc în toate componentele.
Fiecare activitate desfășurată în grădiniță își propune să se adreseze tuturor componentelor pentru dezvoltarea armonioasă a personalității. Parcursul anilor de grădiniță urmărește dezvoltarea creativității și unicității
fiecărui copil în același timp cu formarea structurilor de bază în cunoaștere, comunicare și exprimare. Grija
numai pentru dezvoltarea intelectuală a copiilor și stimularea structurilor de cunoștere și de memorare, este
limitată și ineficientă pentru copil. Să-i învățăm pe copii poezii și cântece este doar al aspect al personalității lor.
Nu este de ajuns să recunoască animale, fructe și legume. Copiii trebuie să dezvolte și comportamente sociale
de colaborare, cooperare, negociere, rezolvare de probleme și rezolvare de conflicte în moduri pozitive.
A învăța să comunice cu ceilalți și a comunica cu lumea este o altă latură necesară a educației timpurii!

Sfârșitul unui an de grădiniță aflat între pandemie și revenirea la normalitate
- Hagiu Corina

Majoritatea poveștilor încep cu a fost odată..., eu aș începe cu a fost odată pandemie prin
anii două mii...și nimic nu a mai fost la fel, dar momentan putem respira ușurați, pandemia a trecut,
resticțiile au dispărut, purtarea măștii a devenit rarisimă, distanțarea socială la fel, mă întreb dacă
a dispărut cu adevărat distanțarea dintre oameni? Și cea emoțională? Și cea socială? Sau doar cea
fizică?
Asemenea adulților, și în lumea copiilor ridicarea restricțiilor a venit cu neîncredere, deși
obligativitatea purtării măștii dispăruse, copiii au continuat să o poarte, fie pentru că așa primise
indicații din partea părinților, fie așa îți doreau ei, fie din obișnuință, fie pentru că li se repetaseră
atât de mult efectele purtării măștii încât ajunseseră să nu se mai simtă în siguranță fără mască.
Anul școlar a început timid și plin de neîncredere în ceea ce privește situația pandemică.
Sunt educatoare. Neîncrederea și nesiguranța le-am simțit și eu din plin. Rămăseseră doar un fel
de carpe diem, să ne bucurăm de moment, de ce trăiam atunci, acolo, în acea zi pentru că nu știam
ce va urma. Și nu a trecut mult timp până la înmulțirea cazurilor de infectare, atât în rândul copiilor,
cât și ale adulților, iar unitățile de învățământ au început să treacă în online căzând lacătele
asurzitoare pe porților lor.

Odată cu venirea primilor fulgi de zăpadă, am început să prindem și noi curaj și să
devenim încrezători că suntem mai puternici decât virusul care valsează printre noi. Astfel, am
celebrat venirea lui Moș Crăciun cu o serbare adaptată condiiților pandemice, ne-am bucurat de
repetiții, ne-am entuziasmat și am filmat, în cele din urmă transmițând bucuria și speranțele noastre
mai departe părinților.
Timpul se scurgea cu repeziciune printre razele soarelui amorțite și nasuri înghețate,
apărând în cele din urmă primii ghiocei și, odată cu ei, și renunțarea la primele restricții. Cu cât
primăvara își făcea tot mai simțită apariția, restricțele parcă se evaporau până au dispărut definitiv
și am revenit la ceea ce numim normalitate, o viață fără distanțare socială și fizică, fără mască,
fără alte restricții... dar oare ne-am revenit complet?! Teama încă mai exista, deși așteptam atât de
mult să scăpăm de mască, am decis să o mai purtăm o perioadă. Cei doi ani pandemici au avut
efecte asupra noastră astfel încât regulile impuse devenise obișnuință. Și da, mă simțeam ciudat
fără mască. Încă mă mai simt când intru în magazine sau încăperi publice.

Nici pentru cei mici revenirea la normalitate nu a fost atât de facilă, s-au bucurat, dar au
continuat să poarte măști, să țină distanța, să-și atragă atenția asupra purtării corecte a măștii. Am
fost educatoarea unei grupe mari. Pentru ei revenirea la normalitate a avut dublă însemnătate,
entuziasmul renunțării la mască și a revenirii la măsuțele lor rotunde au fost dublate de bucuria și
emoția sfârșitului unei etape, grădinița, și pregătirea pentru o alta, școala.

Am avut grupă nou formată și majoritatea preșcolarilor au trăit emoția primei serbări pe
o scenă adevărată, plină de lumini, aplauze, culoare și necunoscut. Pentru ei serbarea a însemnat
un moment al devenirii. S-au aruncat în necunsocut fără a ști ce îi așteaptă. S-au bucurat de fiecare
pas reușit, de fiecare vers învățat. S-au rătăcit și regăsit printre linii melodice și pași de dans. Dar
și-au adunat toate emoțiile și au reușit să fie ei, așa cum îi cunosc, minunați, voioși, deschiși către
noi neanturi și stele strălucitoare.
Și, cum orice final e urmat de un nou început, și dragii mei preșcolari au pășit în tranziția
către următoarea experiență înscriindu-se la școala de vară. Vor avea o vară plină de noutate,
descoperiri și redescoperiri. Școala îi va găsi nu doar pregătiți, ci cu o doză de maturitate și
experiențe în plus, datorită noutăților pandemice traversate și a lecțiilor online care le-au satisfăcut
nu doar entuziasmul noutății, ci și antrenarea minții.
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Dezvoltarea și menținerea gustului pentru lectură în ciclul primar.
Exemple de bune practici.– Corina Cernea
Scopul activităților de lectură din școală este acela de a-i determina pe elevi să iubească
să citească, să se apropie de cărți, să se lase purtați de lumea fantastică și să se identifice cu
personajele preferate de ei. Trezindu-le interesul pentru cărți, îndrumându-i spre lecturi adecvate
vârstei și stimulându-i în mod constant, elevii își vor lărgi orizontul de cunoaștere, vor avea un
vocabular dezvoltat, își vor cultiva simțul estetic, creativitatea și imaginația.
Pentru a le dezvolta gustul pentru lectură elevilor mei, am planificat, organizat și
desfășurat activități specifice, cluburi de lectură, concursuri de citit, am invitat poeți și scriitori
pentru ca elevii să le adreseze întrebări despre munca lor ori despre cum se tipărește o carte. Am
organizat vizite la biblioteca școlii și am amenajat o mică bibliotecă în clasă, care conține, pe
lângă enciclopedii școlare, cărți cu povești adecvate vârstei elevilor ori povești terapeutice.
Pentru a îmbina lectura cu artele vizuale și pentru a le dezvolta elevilor imaginația și
creativitatea, le-am propus să realizeze desene/ picturi/ colaje , realizand coperta cărții preferate
sau personajul preferat din carție citite ori personajul imaginat de ei, întruchipând însușiri de la
mai multe personaje din cărțile preferate. De asemenea, am realizat Marea carte de lectură a
clasei, la care fiecare elev a contribuit cu câte o filă- desen/text reprezentând o poveste imaginată
de ei, cuprinzând introducerea, cuprinsul și încheierea.

Pentru a-i apropia mai mult de viața și opera poeților și scriitorilor, am organizat vizite la
case memoriale, familiarizându-i pe elevi cu mediul în care aceștia au trăit.( Exemplu- Casa
Memorială Tudor Arghezi- Mărțișor- unde elevii au avut parte și de un Teatru de umbre).
În ultimii ani se observă o scădere a interesului faţă de lectură, poate fiindcă trăim într-o
societate stăpânită de calculator și mijloace de transmitere a informației pe căi rapide, existând
elevi care nu au o bibliotecă acasă şi atunci școala este cea care trebuie să stimuleze interesul şi
dragostea pentru citit.
Pentru a-l implica pe elev și pentru a-l transforma într-un cititor pasionat de lectură,
profesorul trebuie să se implice continuu, să fie el însuși un model și să aleagă metodele propice
pentru a-i menține gustul pentru lectură pe tot parcursul ciclului primar.
Ca și exemple de bune practice, eu am folosit următoarele:



Dramatizări și joc de rol ( elevii putând intra în pielea personajelor preferate)
Concursuri de lectură ( exemple- Câte pagini ai citit pe săptămână?- exista un afiș cu
numele elevilor din clasă, iar la fiecare sfârșit de săptămână elevii aduceau la școală
cartea pe care o citeau și povesteau paginile citite, apoi își notau numărul de pagini citite,
elevii cu multe pagini citite și povestite primeau fețe zâmbitoare, care la final de an se
numărau , iar elevii primeau premii și medalii ori alt concurs: Cufărul cu lecturi- pentru
fiecare carte citită, elevii primeau un rubin, la cinci rubine adunate în cufăr, primeau un
diamant, la sfârșit de an școlar se numărau diamantele și se ofereau premii)









Dezbaterea literară ( începând cu clasa a II-a , se propune o temă, o carte de către
învățător, pe care fiecare elev o are de citit într-un timp anume, apoi se dezbat capitole,
personaje, idei, învățături care reies din cartea citită, fiecare elev argumentând
răspunsurile date.)
Recenzia de carte ( după un plan dat de învățător, elevii sunt solicitați să-și scrie părerile
despre o carte pusă în discuție și să argumenteze de ce ar recomanda acea carte și altui
elev sau prieten.)
Medalion literar ( în fiecare an pe 15 ianuarie- Mihai Eminescu)
Lectura pe parcursul vacanței ( elevii primesc o listă orientativă de lecturi suplimentare și
au de făcut fișe de lectură pe baza cărților citite)
Eveniment cultural ( sunt invitați părinții, se dramatizează povești, se recită poezii
combinate cu cântece- exemplu- Nică fără frică- Nina Cassian; elevii pot fi implicați în
amenajarea sălii de clasă pentru a o transforma în sala de teatru, cu elemente de butaforie
și pot confecționa măști ori costume).

Bibliografie:
Antonescu, S.M., Fortin, S. (2009). Lectura copiilor şi adolescenţilor. Bucureşti:
Editura Semn de carte.
Crăciun, Corneliu, Metodica predării
primar, Editura Emia, Deva, 2002
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Conflictul este un femomen important și prezent în viața noastră, fără de care nu putem exista,
întreaga noastră existență se bazează atât pe lucruri pozitive, cât și cele negative.
În situaţia în care un conflict este gestionat având o abordare pozitivă, acesta poate
aduce beneficii elevilor întrucât ei se dezvoltă pe plan personal, social, învaţă să îşi gestioneze
emoţiile puternice. Dacă, dimpotrivă, cadrul didactic are o abordare negativă, atunci conflictul
are repercursiuni asupra stării generale a copiilor, cu rezultate negative asupra dezvoltării
personale a acestora.
Orice conflict are o componentă afectivă. Conflictele se pot accentua atunci când elevii
au sentimente deplasate, nu ştiu să-şi exprime supărarea sau nemulţumirea într-un mod
neagresiv, îşi suprimă emoţiile şi sunt lipsiţi de auto-control. Într-un conflict, sentimentele sunt
importante deoarece ele se controlează cel mai greu. Un conflict poate fi rezolvat dacă se
cunosc cauzele şi dacă obiectivul cadrului didactic este crearea unui climat armonios printr-un
mamagement corespunzător al clasei de elevi.

Conflictele între elevi apar atunci când aceștia se află în competiție, în special când unii
dintre ei se comportă incorect, concurează în mod neloial. Pentru a interveni eficient în
rezolvarea disputelor dintre copii, învăţătoarea poate aplica diferite metode.
-

Exerciţiu: se plasează în faţa clasei un obiect care reprezintă conflictul. Elevii au la
dispoziţie un minut pentru a se gândi la conflictele pe care le au. Ulterior, fiecare se
poziţionează în funcţie de gradul de implicare şi de natura acestuia (la o distanţă mai
mica, mai mare, etc.) Fiecare elev argumentează poziţia pe care a ales-o pentru a
înţelege situaţiile cu care se confruntă fiecare copil.

-

Prin metoda brainstorming, cadrul didactic iniţiază o discuţie cu privire la conflicte, ce
reprezintă, iar elevii relatează diferite situaţii în care au fost implicate, grupându-le în
funcţie de insentitate.

Cum putem diminua conflictele în clasa de elevi?
-

Prin cooperare: elevii învaţă să lucreze împreună, să aibă încredere unii în alţii şi să-şi
împărtăşească preocupările.

-

Prin comunicare: Elevii învaţă să observe atent, să comunice cu acurateţe ceea ce au de
spus, să-i asculte atent pe ceilalţi.

-

Prin toleranţă: Elevii învaţă să respecte şi să valorizeze pozitiv diferenţele între oameni,
să înţeleagă propriile prejudecăţi şi modul în care acestea acţionează.

În concluzie, prevenirea şi combaterea conflictelor este o sarcină complexă şi presupune
răbdare, perseverenţă din partea cadrului didactic. Rolul acestuia este de a le oferi elevilor un
model comportamental. Profesorul trebuie să fie receptive la nou, creative, orientat spre a-i
forma le elevi în spiritul valorilor şi atitudinilor compatibile unei societăţi moderne.

Copilul provenit din familii monoparentale
- Maria Antoanela Anghel
Familia monoparentală este acea variantă în care copilul locuiește și este crescut de către un
singur părinte.
Acest tip de familie poate exista ca și rezultat a varii contexte după cum urmează:
-

În urma divorțului dintre părinți;

-

În urma decesului unuia dintre părinți;

-

În urma înfierii unui copil de către un singur adult;

-

În urma hotărârii unei femei de a da naștere unui copil fără a fi căsătorită sau a locui
cu un barbat (asumarea copilului înafara căsătoriei);

În majoritatea statelor lumii la fel ca și în țara noastră părintele unic în astfel de familii este
reprezentat cu precădere de către femeie.
Deși pentru mulți dintre noi pare de cele mai multe ori un declin de la familia nucleară ( soț,
soție copii minori), în prezent copiii au început să fie învățați cum să gestioneze astfel de trăiri
de la vârste fragede.

„În comparație cu familia tradițională, care îndeplinea mai multe funcții cu impact pozitiv
asupra societății (funcția de reproducere; de socializare a copiilor; de îngrijire, protecție,
mediu securizant și climat afectiv suportiv; conferire de status; reglementare a
comportamentelor sexuale), familia monoparentală este un efect al funcției reproductive, se
regăsește privind socializarea copiilor, oferă îngrijire și protecție membrilor ei, un climat de
strânsă afectivitate, dar este deficitară sub aspectul realizării mediului securizant și în modul
de conferire a statusului. Nu îndeplinește funcția de reglementare a comportamentelor
sexuale. Părintele singur (fără partener în cadrul familiei) caută relații afective și sexuale în
afara familiei.” (Mihăilescu, 1993:242)
Printre consecințele ce pot aparea asupra dezvoltării copilului din familia monoparentală se
numără următoarele:
-

Starea de sănătate;

-

Succesul/ eșecul școlar;

-

Abandonul școlar;

-

Stabilitate/ devianță în formarea propriei familii;

Cu toate acestea există studii noi care certifică faptul că nu sunt diferențe semnificative de
dezvoltare la nivel global între copiii proveniți din familii monoparentale și cei proveniți din
familii nucleare. Dacă părintele unic cu care locuiește copilul oferă reperele potrivite unei
dezvoltări armonioase, rezultatele pot fi chiar mai bune decât în familiile nucleare în care
părinții nu sunt separați, dar există conflicte puternice sau dezechilibre de relaționare. „Kamo
(1988) a constatat că, în medie, tații se ocupă de 36% din volumul de activități domestice
(sarcinile domestice plus de îngrijire a copilului), care au crescut la 41% în cazul în care ambii
soți sunt angajați cu normă întreagă și 43%, atunci când ambii câștigă aproximativ aceeași
sumă de bani. În familia monoparentală modelul reprezentat de părinții implicați egal este
înlocuit de situația în care majoritatea activităților domestice sunt realizate de un singur
părinte.”
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1. STUDIU PRIVIND EVOLUȚIA FENOMENULUI FAMILIILOR MONOPARENTALE ÎN
ROMANIA realizat de către Institutul Național de Statistică
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Alternative pedagogice în societatea românească
- Cătălina Crețu
„Învățământul alternativ se desfășoară în instituții școlare, care din punct de vedere al
obiectivelor, conținutului, formelor de predare și învățare,mijloacelor utilizate,vieții școlii și
activității părinților, se abat total sau parțial de la caracteristicile unitare ale școlii tradiționale
și oferă o altă variantă de instruire și educare…..se desfășoară în școli reformatoare, orientate
mai ales spre copil,spre adolescent;ele sunt moderne,mai bine fundamentate
pedagogic.”(Shaub H.,Zeuke K.G.,2001,p.152)
Alternativele educaționale reprezintă variante de organizare școlară care propun
modificări ale anumitor aspecte legate de formele oficiale de organizare a activității
instructiv-educative. Din 1990 au apărut și în spațiul pedagogic românesc forme alternative de
învățământ cum sunt: Pedagogia Montessori, Step by step, Waldorf, Pedagogia curativă,
Planul Jena.
Pedagogiile alternative sunt centrate pe elev. Educația tradițională este destul de
statică, pe când educația alternativă este dinamică. Educația tradițională pregătește elevul
pentru viață.iar în învățământul alternativ școala face parte din viață, iar copilul învață prin
descoperire.
În aceste condiții s-a impus o revigorare a sistemului nostru tradițional.Au fost înființate
instituții care au la bază pedagogiile alternative și au fost preluate metode folosite de aceste
pedagogii ,în școlile de masă.

Pedagogia Waldorf
Pedagogia Waldorf a fost creată la începutul secolului XX de către Rudolf Steiner, la
inițiativa directorului fabricii de țigarete Waldorf Astoria, Emil Molt. Acesta dorea o școală
pentru copiii angajaților.Această pedagogie urmărește dezvoltarea personalității copiilor.
Activitățile sunt adaptate în funcție de diferite trepte de vârstă.Această alternativă
educațională urmărește stabilirea unor relații stabile și sănătoase între om și lumea
înconjurătoare, angrenarea acestuia în realitatea socială.Conținutul disciplinelor urmărește să
stârnească interesul copilului spre cunoaștere.
Curricula Waldorf răspunde celor trei faze de dezvoltare ale copilăriei:la naștere - 6-7
ani;7-14 ani;14-18 ani.
Pedagogia Waldorf funcționează pe baza unui număr de 7 principii pedagogice:
1. Principiul fundamental - abordarea integrală a ființei umane conform specificului de
vârstă și urmărește dezvoltarea personalității copilului.
2. Principiul educației permanente -educația începe la naștere și continuă pe tot parcursul
vieții.
3. Principiul organizării ritmice a situațiilor educaționale- planificarea se face pe epoci de
studiu.
4. Crearea unui ambient adecvat obiectivelor.
5. Principiul asigurării unui echilibru între teorie și practică.
6. Principiul predării artistice-predarea este considerată o artă.
7. Principiul predării în imagini-nevoia de „imagini vii” la școlarii mici.

Deprindem astfel caracteristicile pedagogiei Waldorf:
 O educație bazată pe raportarea permanentă la mediul înconjurător și la semeni;
 Folosirea în permanență a metodelor moderne și atractive;
 Dezvoltarea unui sistem de învățare permanentă.
O clasă I Waldorf:
 Este preluată de un învățător diriginte pentru 8 ani;
 Se predau: limbi străine,vsport,abilități practice, muzică - de către profesor;
 Învățătorul diriginte predă pe perioade de 2-5 săptămâni-matematica, fizica,istoria,etc.
În etape succesive;
 După instrucția de bază într-o zi , de 90-100 de minute,urmează ore cu ritm
săptămânal:limbi străine,sport,abilități practice,etapele meșteșugărești,pregătirea
religioasă sau pregătirea liberă;
 În funcție de vârstă instrucția durează între 24 și 36 de săptămâni;
 La aceste ore se adaugă teatru,orchestră,....;
 Nu sunt examene -contează părerea profesorului despre evoluția copilului;la aceasta se
adaugă teste-caiete de epocă pe perioadă,scrise de copil;
 La sfârșitul anului se face o caracterizare scrisă pe baza căreia sunt orientați părinții și
copii.
Particularitățile pedagogiei Waldorf sunt centrate pe: importanța ritmului;învățarea în
epoci; o școală fără manuale;caiete și instrumente de scris; ponderea deosebită a cursurilor
artistice și practice; o școală fără note; conducerea clasei de către învățători dincolo de clasa a
IV-a; conducerea colegială; materii și activități specifice

Importanța ritmului
În școlala Waldorf ritmul are un rol important în educarea voinței, urmărindu-se ritmul
unei ore, al zilei, al lunii, al anului. Ritmul orei este reflectat în împărțirea cursului principal,
ce se desfășoară la începutul cursurilor,în primele două ore,în trei părți:
 O parte ritmică care solicită voința copilului;
 O parte cognitivă care se adresează intelectului;
 O parte de povestire care se adresează simțirii.
Ritmul zilei presupune studierea materiilor cu caracter cognitiv în prima parte a zilei și
a celor artistice în cea de-a doua. Ritmul lunii se referă la existența unor module de 2-3
săptămâni, în care zilnic între orele 8 și 10 sunt studiate materiile principale-română,
matematică. fizică.chimie, geografiebiologie , istorie…-.Aceste module poartă denumirea de
epoci.
Învățarea în epoci
Materiile cognitive sunt studiate în epoci.O clasă studiază(de exemplu) fizica zilnic,
primele două ore, fără pauză, timp de 2-4 săptămâni.Urmează alte epoci, elevii reîntâlnindu-se
cu fizica peste câteva luni sau un an. În această perioadă poate interveni uitarea,dar aceasta
este considerată un aliat, din două motive: uitând fizica elevul se va dedica unui nou domeniu;
uitând aparent complet fizica, la reîntâlnirea cu aceasta își va reaminti mai intens cele
învățate.
Un alt avantaj al predării în epoci este faptul că informațiile și întrebările primite peste zi, sunt
prelucrate în subconștient noaptea, iar a doua zi, elevii și profesorii găsesc mai ușor rezolvări.
Sunt și materii predate modular: limbamaternă, gramatică, fizică, chimie, istorie, geografie,
științele naturii.Aceste materii pot să apară și în exerciții cu rol de a fixa materia la cursul de
bază.Celelalte materii -limbile străine,educația fizică,desenul,activitățile artistice sau practice
apar ca ore fixe după cursul de bază și orele de exerciții.

O școală fără manuale
Absența manualului unic contribuie la creșterea respectului față de cărți și la întărirea
autorității profesorului. Elevii se obișnuiesc să se documenteze din mai multe surse.
Profesorul poate introduce noi informații sau materiale apărute în domeniul respectiv.
Profesorul poate adapta nivelul predării și al cerințelor la nivelul clasei.
Caiete și instrumente de scris
Elevii scriu pe caiete fără liniatură.În absența liniilor elevul va trebui să depună un
efort mai mare pentru a-și ordona scrisul. În clasa I elevii scriu cu blocuri cerate, clasa a II-a
grosimea liniei se subțiază și se folosesc creioane cerate. Din clasa a II-a elevii folosesc
creioane colorate groase, în clasa a III-a exersează scrisul cu pana și apoi încep să scrie cu
stiloul.
Ponderea cursurilor artistice și practice
Ponderea cursurilor artistice și practice iese în evidență privind orarul care propune să
realizeze o educație echilibrată,oferind fiecărui elev ce i se potrivește și intervenind și cu
preocupări în acele domenii către care nu are înclinații.
O școală fără note
Școala Waldorf este o școală fără note. Elevii sunt mai deschiși, participă în mod
natural la oră, întreabă când nu au înțeles și ies la tablă fără teamă.La sfârșitul fiecărui an
școlar fiecare elev primește un certificat în care fiecare profesor descrie activitatea sa din toate
punctele de vedere.

Conducerea clasei
Activitatea de îndrumare a clasei este realizată de o persoană care își asumă corelarea
și coordonarea evoluției școlare a elevilor pe parcursul unei trepte școlare.
Conducerea școlii(colegială)
Rudolf Steiner a cerut corpului profesional să accepte ca fundament pedagogicoorganizatoric discutarea tuturor problemelor școlii, îndeosebi a celor pedagogice,în consiliul
profesional.Consiliul profesional se întrunește săptămânal .Aici profesorii spun ce predau,
cum predau, dacă au avut succes cu o temă sau un eșec cu alta. Aici sunt luate în discuție
clase de elevi sau elevi în parte, care trec prin situații dificile și au nevoie de sprijin pentru a
depăși situația creată. Aici sunt dezbătute teme pedagogice generale,la care participă toți
învățătorii și profesorii.
Problemele delicate(profesori care trebuie îndrumați) sunt discutate în consiliul de
administrație. La el participă pedagogi cu experiență.
Materii și activități specifice
Materiile și activitățile specifice școlii Waldorf sunt: scrisul, cititul,limba
română,limbi străine,drumul de la basm la istorie,aritmetica, abilități practice și educație
tehnologică,artă.
Pedagogia Montessori
Maria Montesorri, pedagog și medic italian,a înființat în 1907 „casa dei bambini”
pentru copiii dde 2-6 ani ai căror părinți sunt în căutare de lucru. „Casa dei bambini”, similară
grădiniței, este o comunitate educativă care completează și desăvârșește educația copilului în
familie.

Copiii educați prin metoda Montesorii învață să se descurce concret în diferite situații din
viața reală,o finalitate care nu este atinsă practic de învățământul tradițional.Maria Montessori
propune o educație bazată pe dezvoltarea completă a copilului,adică din punct de vedere
intelectual,fizic,emoțional.spiritual,civic.Acest tip de educație este centrată pe elev.
Pedagogia Montessori îi permite elevului să lucreze individual într-un ritm comod lui ,
fără presiune din partea profesorului,care este observator.Mediul este amenajat în funcție de
aria curriculară,iar copiii nu sunt obligați să stea în bănci,ei pot circula prin clasă. Nu se
impun limite de timp pentru învățare, predarea se face pentru fiecare copil. Există socializare
permanentă,iar învățarea este autodirecționată, se face prin practică. Pedagogia Montesorri
consideră că o mai bună învățare se face prin repetare.
Prin pedagogia Montessori se urmărește promovarea dreptului copilului ,extinderea și
intensificarea educației timpurii și educarea părinților, formarea deprinderilor de activitate
intelectuală intensă și continuă.
În această pedagogie se face autocontrolul greșelilor în materialul didactic și o analiză
continuă a evoluției copiilor. Nu se aplică pedepse și nu se acordă recompense.Dacă un copil
deranjează clasa sau are un comportament care intră în conflict cu mediul este dus de
pedagogul Montessori într-un loc retras unde nu va intra în contact cu ceilalți copii. El nu va
avea voie să se deplaseze prin clasă, dar va putea să se joace jocul preferat.
Într-o clasă Montessori toate lecțiile sunt individuale, copilul își poate alege
materialele(dintre cele care i-au prezentate),iar când se termină activitatea el știe că trebui să
le așeze în același loc.

Într-o clasă Montessori există 4 arii diferite:
1. Viața practică :cuprinde activități legate de viața de zi cu zi. Acestea îl ajută pe copil
să se adapteze mediului,să își câștige independența,să-și coordoneze mișcările,să
exerseze concentrarea atenției.
2. Activitățile senzoriale care vizează dezvoltarea simțurilor.Dezvoltarea simțurilor
duce la ascuțirea inteligenței.Materialul senzorial vizează dezvoltarea fiecărui simț în
parte.
3. Activitățile de limbaj vizează dezvoltarea limbajului cu aspectele lui
principale:vorbit,scris,citit.
4. Activitățile de matematică se bazează pe materiale specifice,care respectă
caracteristicile vârstei,de a opera în plan concret,senzorial.Spre sfârșitul celui de-al
treilea an în aceiași clasă,se face trecerea la materialele care trec de latura senzorială.
Într-o clasă Montessori copiii sunt pe trei nivele de vârstă. Alt aspect important este
faptul că în clasa Montessori există un singur exemplar al fiecărui material ,asta înseamnă că
un singur copil poate desfășura activitatea care implică acel material. Maria Montessori a
creat materiale educaționale specifice pentru copiii cu care a lucrat ca răspuns la nevoile de
dezvoltare a acestora.Există 4 stadii de acțiune cu aceste materiale:
1. Introducerea - pedagogul prezintă materialele senzoriale unui singur copil
ori,ocazional,la mai mulți copii.Scopul prezentării este stimularea interesului și
demonstrarea lucrului cu acest material.
2. Manipularea - realizarea de către copil a lucrului cu acest material.
3. Repetiția - nevoia de repetiție este modul copilului de a-și perfecționa abilități.
4. Crearea varietății - aplicarea informațiilor și abilităților la situații noi.

Pedagogia Freinet
La sfârșitul secolului XX, profesorul francez Celestin Freinet pune bazele unui sistem
denumit mai târziu pedagogia Freinet.Freinet pornește de la ideea că orice copil poate
deveni cel mai bun într-un anumit moment al existenței sale.Tehnicile folosite de pedagogia
Freinet sunt:jurnalul școlar, corespondența școlară, ancheta documentară, exprimarea plastică,
exprimarea corporală,creația manuală,exprimarea dramatică,textul liber. Instrumentele
pedagogiei Freinet sunt:fișiere auto-corective,fișiere documentare,planul de muncă
individual,brevetul,autoevaluarea,evaluarea.Formele de organizarea a colectivului de
elevi:clasa cooperativă,munca în echipă,„trăiește-ți proiectul”.
Tipologia educației promovate de Freinet este învățarea centrată pe rezolvarea unor
probleme de către grupurile de copii aflate sub îndrumarea cadrului didactic. Munca pe
grupuri mici este considerată drept mijlocul fundamental de educație.Formarea grupurilor se
face la alegerea copiilor și durează 3-4 săptămâni. Neintervenția cadrului didactic îi permite
copilului să simtă valoarea sa ca membru al unui grup și valoarea celor cu care
colaborează.Rolul cadrului didactic se limitează la:organizarea materialelor,asigurarea și
menținerea climatului de încredere,cultivarea încrederi.
Conceptele esențiale ale ale pedagogiei Freinet
1. Pedagogia muncii- copiii învață prin confecționarea unor produse utile sau fiind
angrenați în diverse activități practice.Copiii își creează textele, expozițiile,
jurnalele,etc. Și sunt într-un continu proces de învățare.
2. Învățarea cooperativă - bazată pe cooperarea necesară în procesele productive.
3. Tatonarea experimentală - aceasta se bazează pe experiment,pe încercare și greșeală
până la reușită în contextul muncii în echipă.
4. Metoda naturală - se bazează pe intuiție și pe o perspectivă globală.Metoda naturală
este o teorie a învățării bazată pe tradiția empirismului,a psihologiei senzațiilor,a
psihologiei asociaționistei.

Planul Jena
Această alternativă educațională se leagă de numele lui Peter Peterson de la
Universitatea Jena din Germania,acolo unde în anul 1924 a fost inițiat un experiment școlar.
Planul Jena are următoarele principii pedagogice:
 Gruparea - majoritatea timpului copiii și-l petrec în grupuri eterogene de vârstă,după
modelul familial.
 Activitățile
de
bază
sunt
cele
care
definesc
ființa
umană
conversația,jocul,lucrul(munca),serbarea(serbările marchează începutul și sfârșitul de
săptămână,aniversările,sosirea și plecarea unui copil din școală ori din grupa de
bază,sărbători naționale sau religioase,evenimente importante din viața individuală,a
școlii,a comunității).
 Participarea copiilor la organizarea experimentelor educaționale și a activității,în
amenajarea spațiului,managementului clasei,stabilirea regulilor.
În alternativa Jena există mai multe tipuri de grupuri:
 Grupuri de bază- se pot identifica un număr de 4 (copiii rămân în aceste grupuri,mai
mult sau mai puțin,în funcție de ritmul individual;anual părăsește grupul o
treime):inferior 6-9 ani,mijlociu 9-12 ani,superior 12-14 ani,tineret 14-16 ani.
 Grupuri de masă -formate spontan în jurul unuei mese
 Grupuri de lucru - de nivel
Organizarea pe grupuri implică un orar săptămânal.Procesul de învățământ implică
mai multe tipuri de cursuri:de inițiere,opționale,de nivel,de fixare.Durata medie a unei unități
de predare - învățare este de 75 minute,în funcție de tipul activității.La începutul și la sfârșitul
zilei,respectiv al săptămânii se fac întâlniri de grup și cu toată școala,în care se dezbat
probleme de interes comun.

Step by step
Programul Step by step este destinat copiilor până la vârsta de 13 ani..În alternativa
educațională Step by step, copiii sunt încurajați să facă alegeri, să își asume responsabilitatea
pentru deciziile lor,să își exprime ideile în mod creativ,să se ajute reciproc,să își dezvolte
abilitățile de gândire critică și să gândească liber.
Obiectivele pedagogiei Step by step:
 Predarea-învățarea-evaluarea centrate pe copil
 Individualizarea educației
 Predarea învățarea organizate pe centre de activități
 Asigurarea formării continue și sprijin tehnic pentru cadrele didactice.
La școlile Step by step o clasă(o grupă) are două învățătoare(educatoare).La începutul
zilei,în clasa step by step,are loc întâlnirea de dimineață.Această întâlnire este un prilej pentru
copii să se salute,să comunice,să afle teme și activitățile zilei.
Centrele de activități sunt zone delimitate, dotate cu material didactic specific unei
anumite activități, zona în care fiecare copil are sarcini individuale sau de grup adecvate
nivelului său de dezvoltare.Centrele obligatorii sunt:de citire,de scriere,de științe,de
matematică,de artă,de construcții.La acestea se pot adăuga altele facultative,imaginate de
cadrul didactic.
Programul Step by step consideră părinții fiind cei care inițiază copilul în procesul de
învățământ.În cadrul acestui program părinții sunt invitați să participe la întregul demers
didactic la clasă.

Încă din 1990 alternativele educaționale au apărut și în spațiul românesc.Aceste alternative au
apărut ca un răspuns la nevoia de înoire a învățământului tradițional.Aceste alternative par
greu de aplicat în învățământul de masă,dar nu ne împiedică nimeni să învățăm di metodele
lor și să le punem în practică la clasă. Multe dintre activitățile și metodele acestor alternative
sunt aplicate cu succes în învățământul tradițional și consider că este decizia cadrelor
didactice dacă introduc și alte metode preluate din alternativele educaționale.
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Factorii importanți implicați în educația copilului:
familia, comunitatea, școala- Florența Protopopescu
Educația copilului se produce în contextul fuziunii mai multor factori de o valoare
inestimabilă: școala, familia si comunitatea. Acești factori au un impact diferit atât asupra
educației copilului, cât și asupra modelării caracterului său, fiecare dintre aceștia contribuind
diferit la construirea unui viitor adult care să se plieze pe nevoile unei societăți încă
nenăscută. Copiii pe care noi îi educăm astăzi au datoria să se pregătească pentru o lume pe
care noi nu o cunoaștem, dar o putem intui datorită schimbărilor ce se petrec zilnic și care au
o dinamică din ce în ce mai crescută.
Familia, și nu școala, reprezintă primul și cel mai important factor ȋn ceea ce privește
educaţia, care marchează evoluţia copilului și care alături de educatori, învățători și profesori
contribuie la o ştiinţifică şi eficientă orientare şcolară şi profesională a copiilor. Familia, cel
mai important element al societăţii, este formată din soţ, soţie (părinţi), şi copii. Din
perspectiva familiei, educația reprezintă una dintre cele mai importante funcții exercitate
asupra copilului, comunitatea influențând indirect si involuntar activitatea educativă. Școala
are rolul fundamental în educația copiilor, dar nu își poate îndeplini acest rol fără implicarea
familiei și a comunității.

Acest lucru face ca școala, familia și comunitatea să urmărească atingerea unor obiective
comune care au la bază educația ca rezultat al implicării tuturor factorilor cu rol în
consolidarea personalității.
Educația copiilor este influențată foarte mult de stilurile parentale întâlnite de-a lungul
copilăriei indivizilor. Acestea nu depind numai de personalitatea părintelui, dar şi de alţi
factori precum: mediul, cultura şi educaţia, tradiţiile, structura familiei, profesiile părinţilor.
Aceste stiluri sunt: stilul exigent, autoritar, permisiv şi neimplicat. Părinţii care fac parte din
categoria celor caracterizați de stilul exigent manifestă sensibilitate şi ȋsi exprimă afecţiunea
faţă de copii, dar ȋn acelaşi timp, impun standarde foarte ȋnalte, pe care adesea nici ei nu le
pot atinge. Părinții adepți ai stilului autoritar impun un control înalt şi un nivel scăzut al
căldurii părinteşti plin de ameninţări şi pedepse exagerate pe fondul unor reguli stricte care
trebuiesc respectate. Urmările acestui stil sunt acelea ale neîncrederii căpătate de către copii
ȋn capacitatea lor de a se descurca singuri și de a lua independent decizii. Părinţii autoritari nu
își manifestă afecţiunea față de copii, ci dimpotrivă, le induc frică. Din acest motiv, copiii
devin rebeli și ajung, în multe cazuri, la maturitate să comită acte de agresiune. Stilul
permisiv este caracterizat de un nivel ridicat al afecţiunii şi un nivel scăzut al controlului,
copilul este ȋncurajat să-şi exprime punctul de vedere, iar părinţii evită confruntările directe
cu problemele de ordin comportamental ale copiilor, alegând să nu le vadă și sperând că,
odată cu trecerea timpului, vor dispărea și problemele
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Aceștia intervin numai când acţiunile copiilor au consecinţe grave, stabilesc puţine reguli şi
obișnuiesc să cedeze deseori ȋn faţa insistenţelor copiilor, pentru confortul personal. Stilul
neimplicat, numit și neglijent, se manifestă prin nivel scăzut şi din punctul de vedere al
căldurii sufleteşti şi al controlului. Copiilor nu li se impun reguli, nu li se acordă deloc
atenţie, ȋncurajare sau sprijin.
Comunitatea, reprezentată de toți membrii ei, părinții și școala alcătuiesc suportul de
care copilul are nevoie pentru a-și forma propria identitate, iar succesul îndeplinirii acestui țel
îl reprezintă modalitatea prin care aceștia știu să devină parteneri în actul educațional. În toate
țările dezvoltate, parteneriatele şcoala-familie-comunitate sunt foarte importante deoarece
asigură succesul școlar al elevilor și reprezintă puncte de sprijin în tot ceea ce înseamnă
educație. Parteneriatul familie-școală ar funcționa de minune dacă s-ar implica toți părinții în
viața elevilor și în toate activitățile la care aceștia participă.

Concursurile școlare și importanța acestora în formarea personalității elevului
Roxana Georgescu-Moise
Trăim într-o lume a ierarhizărilor și a competițiilor. Suntem îndemnați să urcăm pe trepte
superioare de performanță și de competență. Ni se dă de înțeles că trebuie să progresăm, să
exploatăm la maximum ceea ce posedăm, să nu pierdem ocazia de a arăta ceea ce suntem în stare.
Școala nu poate face abstracție de această tendință, ea însăși contribuind la generalizarea
întrecerilor și la inducerea unui apetit al concurenței. Suntem învățați încă de mici să ne
comparăm unii cu alții, să fim în fața altora, să ne autodepășim.
Concursurile şcolare fac parte din seria de activităţi extracurriculare la care elevii pot lua
parte opţional sau după recomandarea cadrului didactic. A participa la un concurs înseamnă a
învăţa să accepţi că te poţi încadra într-una din cele două categorii: cei care pierd şi cei care
câştigă. Pentru un copil, această lecţie poate fi mai uşoară sau mai grea, în funcţie de felul în care
trăieşte această experienţă.
Participanţii acestor concursuri sunt puşi într-o continuă competiţie, încercând atât să iasă în
evidenţa în domeniul respectiv cât şi să obţină "premiul cel mare". Care este acest "premiu"? Ei
bine, de cele mai multe ori, aparent nimic. După cum bine ştim, primele etape din olimpiadele
şcolare nu au nici un fel de premiu material, iar toate celelalte concursuri au premii simbolice (de
la simple diplome până la scurte vacanţe oferite câștigătorilor). Însă ce oferă cu adevărat aceste
concursuri nu numai câștigătorilor, dar tuturor participanţilor, este o sursă inepuizabilă de
motivaţie care le oferă copiilor dorinţa de aprofundare şi perfecţionare într-un domeniu anume.

Trebuie să spunem elevilor noștri care sunt avantajele participării la concursuri școlare
și extrașcolare:
- Valorificarea interesului pentru un anumit domeniu. Pregătindu-se pentru un
concurs, copilul are ocazia să afle o mulţime de lucruri noi, pe care poate nu le-ar fi aflat daca nu
ar fi participat la competiţie. De asemenea,pregătirea pentru olimpiade sau concursuri îl poate
orienta pe copil către o viitoare carieră.
- Învăţarea unor lucruri sau abilităţi noi. În afară de informaţiile noi despre domeniul
pentru care se pregăteşte, copilul învaţă să îşi organizeze timpul, să facă faţă unei competiţii şi
învaţă valoarea efortului şi disciplinei. Pregătindu-se pentru un concurs , un copil are ocazia să
înveţe ce înseamnă perseverenţa, răbdarea şi responsabilitatea.
- Testarea cunoştinţelor asimilate. Concursurile şcolare sunt o modalitate de a verifica
nivelul de pregătire la care se află copilul.

- Învaţă să facă faţă eşecului. Un rezultat slab la un concurs sau ratarea unui loc pe podium pot
fi ocazii de a învăţa să facă faţă eşecului. Deşi pare paradoxal, un eşec poate fi o lecţie mai
importantă pentru un copil decât un succes. A gestiona stările emoţionale care apar în astfel de
momente, a nu renunţa şi a identifica factorii care au dus la un rezultat slab sunt abilităţi care îl
vor ajuta pe copil atunci când se va confrunta cu alte situaţii dificile.

- Creşterea stimei de sine. Atunci când participarea la o competiţie se încheie cu un
rezultat bune, copilul învaţă să aibă încredere în sine şi descoperă că şi-a depăşit limitele. Toate
acestea contribuie la creşterea stimei de sine.
- Concursurile şcolare mai stimulează spiritul de iniţiativă, abilităţile sociale şi de
comunicare, imaginaţia şi le oferă o nouă oportunitate de a asimila cunoştințe noi. Desigur
că printre altele vor influenţa şi rezultatele şcolare şi vor diminua efortul depus pentru, timpul
câştigat dedicându-l aprofundării domeniului preferat.
Dezavantajele participării la concursuri:
- Competiţiile sunt o sursă de stres. Atunci când copilul îşi doreşte foarte mult un premiu
sau consideră că rezultatele obţinute sunt extrem de importante, stresul este inevitabil. Pentru a
contracara acest efect al participării la concursuri, este bine să îl învăţăm pe copil să privească un
concurs ca pe o situaţie în care va avea ocazia să îşi testeze limitele, să înveţe lucruri noi şi să îşi
îmbunătăţească anumite abilităţi. Un premiu obţinut la un concurs şcolar nu trebuie să devină un
scop în sine.
- Starea de epuizare fizică şi psihică. Atunci când copiii nu stăpânesc foarte bine
abilitatea de organizare a timpului pentru a se pregăti pentru competiţie, este foarte posibil să
apară oboseala, care, în timp poate duce la scăderea imunităţii organismului. Pentru a evita acest
lucru, învaţă-l pe copil să îşi gestioneze eficient timpul.

- Copilul dispune de mai puţin timp liber. Intervalul de timp acordat relaxării va fi mai
redus datorită nevoii de a se pregăti pentru concurs.
- Relaţiile sociale pot avea de suferit. Copiii care se pregătesc pentru olimpiade sau
concursuri şcolare alocă mai puțin timp ieşirilor în oraș, preferând să petreacă timpul învăţând
sau exersând. Este bine să ne asigurăm că, din când în când, copilul acordă timp şi prietenilor.
Păstrarea legăturii cu prietenii apropiaţi îl ajută pe copil să îşi păstreze echilibrul emoţional şi să
facă faţă mai bine stresului.
În mare măsură, concursurile și olimpiadele bine profesate pot suplini ceea ce nu face
educația formalizată, instituționalizată, prin activitățile rutiniere. Așadar, e bine să dăm credit
acestor ocazii de formare suplimentare? Cu siguranță că da. Cu o condiție: să se aibă în vedere că
sunt proiectate pentru elevi, pentru creșterea lor spirituală, prin crearea unui sentiment de
împlinire, edificare și bucurie a reușitei.

-
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Autoevaluarea în procesul de învățământ
Cătălina Cuțar
Autoevaluarea elevilor reprezintă o modalitate de evaluare cu largi valențe formative.
Perspectiva autoevaluării în procesul de învăţământ presupune coresponsabilizarea celui care
învaţă, deci a elevului. Autoevaluarea este descrisă sau invocată din ce în ce mai mult în ultimul
timp din perspectiva reconsiderării activităţii evaluative şi a raporturilor sale cu strategiile de
învăţare. Oricare ar fi concepţiile pe care le nutrim, nu poate exista învăţare fără evaluare şi
autoevaluare.
Modalităţi de dezvoltare a capacităţii de autoevaluare a elevilor:
1. Autocorectarea sau corectarea reciprocă - este un prim exerciţiu pe calea dobândirii
autonomiei în evaluare. Elevul este solicitat să-şi depisteze operativ unele erori, minusuri, în
momentul realizării unor sarcini de învăţare. În acelaşi timp, pot exista momente de corectare a
lucrărilor colegilor. Depistarea lacunelor proprii sau pe cele ale colegilor, chiar dacă nu sunt
sancţionate prin note, constituie un prim pas pe drumul conştientizării competenţelor în mod
independent.
2. Autonotarea controlată - în cadrul unei verificări, elevul este solicitat să-şi acorde o
notă sau un calificativ, care se negociază apoi cu profesorul sau împreună cu colegii. Cadrul
didactic are datoria să argumenteze şi să evidenţieze corectitudinea sau incorectitudinea
aprecierilor avansate.

3. Metoda de apreciere obiectivă a personalităţii - concepută de psihologul Gheorghe
Zapan, această metodă constă în antrenarea întregului colectiv al clasei, în vederea evidenţierii
rezultatelor obţinute de aceştia prin coroborarea a cât mai multe informaţii şi apreci eri - eventual
prin confruntare - în vederea formării unor reprezentări cât mai complete despre posibilităţile
fiecărui elev în parte şi ale tuturor la un loc.
4. Chestionarul
5. Scara de verificare
Abordarea integrată a învăţării şi utilizarea metodelor alternative de evaluare stimulează
crearea unei relaţii de colaborare, încredere şi respect reciproc între cadrul didactic şi elevi şi
între elevi. 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.
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Importanța implicării familiei în educația școlară a copilului
Georgiana Bălan
În ,,Tratat de pedagogie” (2008, p. 306), Ioan Botaş precizează: ,,creşterea şi educarea copiilor
reprezintă îndatoriri şi responsabilităţi deosebit de importante ale familiei, oricare ar fi dificultăţile
economice sau de altă natură. Mediul educogen familial are influenţe deosebit de puternice asupra
formării personalităţii copilului, a comportamentului lui, care îşi menţin1 forţa educativă uneori toată
viaţa. De aceea poporul nostru acordă o importanţă deosebită educaţiei ,,celor 7 ani de-acasă”.
Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. Familia
este cea care oferă copiilor primele cunoștințe, primele deprinderi dar și primele modele
comportamentale. Imрliсarеa familiеi arе o рutеrniсă influеnţă atât în adaрtarеa şсolară сât şi în rеuşita
şi obţinеrеa dе реrformanţе şсolarе alе сoрilului. Implicarea familiei în viața școlii reprezintă o parte
importantă pentru calitatea educației, pentru un mediu sigur de învățare și de achiziții ale elevilor. Are
beneficii majore în ceea ce privește comportarea copilului la școală și la rezultatele sale școlare.
Implicarea familiei în educația școlară este cea de acasă: pornind de la disciplina, la oferirea unui mediu
familial stabil, la transmiterea valorii educației. Educația de acasă nu trebuie separată de cea școlară.
Este benefic pentru copil ca părinții să cunoască ce se întâmpla la școală și ca profesorii să cunoască
situația familială. Implicarea familiei în educația școlară a copilului înseamnă și sprĳinul dat în
realizarea sarcinilor școlare; oferirea de materiale alternative pentru a-i face munca de înțelegere,
memorare și învățare mai simplă. Trebuie purtate discuții despre școală cu copilul, interesul pentru
activitățile școlare, materii, colegii de clasă. În ceea ce privește colaborarea dintre familie și școală, sunt
recomandate activități prin care familia și profesorii să se cunoască și să colaboreze împreună spre
binele copiilor.

Modalităţi prin care părinţii pot fi implicaţi în mod efectiv în viaţa şcolară a copilului lor:





Feddback-uri scrise către părinţi/ Consultații individuale - constituie o modalitate importantă de
comunicare cu părinţii, oferind acestora informaţii specifice cu privire la progresul copiilor şi
indicând domeniile în care aceştia au nevoie de sprĳin suplimentar.
Participarea la evenimentele şcolare - Părinţii asistă și chiar pot fi implicați în organizarea unor
serbări şcolare, lecții deschise, expoziții cu vânzare de obiecte
Desfășurarea unor ore în care își pot prezenta profesia (Săptămâna Porților deschise, Biblioteca
Vie, Profesor pentru o zi, etc)

Prin implicarea familiei în viața școlii se observă o îmbunătățire a frecvenței elevilor la școală,
abilitați sociale mai bune, adaptarea mai bună la mediul școlar, un sentiment mai accentuat al
competenței personale și eficienței în învățare, implicare mai mare în activități școlare, o importanță mai
ridicată pentru educație.

Bibliografie
1. Agabrian, M. (2006). Școala, familia, comunitatea. Iași: Institutul European
2. Bochiș, E. (coord.) (2011). Familia și rolul ei în educarea familiei. Iași: Polirom
3. Bontaş, I. (2008), Tratat de pedagogie, Editura All, Bucureşti

Obstacol sau oportunitate
Daniela Bănică
În vederea realizării educației morale și civice se impune creativitate și inovație. Fără aceasta,
procesul educativ ar fi incomplet. Stresul zilnic și viața cotidiană și-au pus amprenta asupra
tuturor, determinând uitarea aspectelor aparent mărunte: salutul, mulțumirea, ascultarea etc.
Educația morală conține un ansamblu de acțiuni cu rolul de a facilita conștient și
sistematic formarea individului ca subiect moral. În vederea realizării acesteia, avem nevoie
de o fundamentare teoretică solidă, de cunoaștere a particularităților mentale și afective ale
educabililor și aplicarea celor mai adecvate procedee și metode. Consider că este mult mai
eficient să previi comportamentul moral deviant decât să îndrepți ceea ce s-a format greșit.
Prin urmare, educația morală și civică începe încă din perioada preșcolarității, într-un cadru
organizat, în momentul în care copilul deosebește binele de rău. Această conduită se însușește
prin forme de activitate variate: jocuri didactice, dramatizări, povestiri, etc.
Ceea ce este valoros sau negativ din punct de vedere moral este desemnat de cupluri
conceptuale: generozitate-egoism, modestie-îngâmfare, cinste-necinste, etc. Este important ca
elevii să ia contact cât mai repede cu aceste concepte, valorificând fiecare aspect întâlnit în
orice situație. Condiția fundamentală a acceptării și practicării acestora este cunoașterea și
înțelegerea de către elevi a valorilor, normelor și regulilor morale.

Ceea ce știe elevul este important să acționeze din interior, influențându-i astfel conduita.
Bazele educației morale se pot pune prin aplicarea metodelor, mijloacelor și
procedeelor adecvate. Pentru înțelegerea acestor noțiuni, elevul trebuie să aibă un vocabular
suficient de dezvoltat. De exemplu, în cadrul orelor de limbă română, putem introduce în
universul copilului cuvinte cu semnificație morală.
Profilul moral apare ca o realitate dinamică, în continuă transformare, ca o construcție
perfecționată neîncetat. Prin urmare, educația moral-civică nu se realizează numai în timpul
orelor de curs, ci este prezentă în permanență. Datorită faptului că civicitatea este construită
de la o vârstă fragedă, prin intermediul școlar, vom dezvolta copiilor spiritul cooperant și
simțul răspunderii, atât prin valorificarea conținutului unor lecții cât și prin intermediul
acțiunilor menite să îi sprijine în integrare, acceptare reciprocă, oferirea ajutorului, respectul și
dobândirea unei atitudini demne în relațiile interpersonale.

Comunicarea prin imagini-modalitate de îmbogățire a vocabularului școlarului mic
Oana Silvia Dobrescu
Comunicarea este omniprezentă sub diferite forme-interacțiune, relație, schimb, influență, controldeoarece procesele sociale în integritatea lor implică și procese de comunicare. Tocmai din acest motiv, școala
implicând multiple relații sociale, modul în care se comunică poate contribui semnificativ la succesul elevilor,
deci rolul comunicării în procesul de învățământ trebuie să reprezinte o preocupare permanentă a cadrului
didactic.
În formarea gândirii cuvântul are rol de direcționare a atenției și înlesnește operațiile gândirii:


analiza;



sinteza;



comparația.

Semnificațiile sunt în funcție de experiența individului, dar, încetul cu încetul, ele sunt corectate și
precizate de către societate, vocabularul condensând experiența milenară a unei societăți.
Din clasa I comunicarea se face pe suport intuitiv –povestire, dezbateri sau problem după imagini. De
fiecare dată învățătorul folosește terminologia specifică, cuvinte noi pe care apoi le introducem în vocabularul
uzual al elevilor. În clasele II-IV se folosesc atât imagini artistice ( tablouri, planșe, cărți ilustrate, filme, Power
Point) cât și sintetice ( hărți, scheme). La orele de geografie, folosind un limbaj specific, elevii vor comunica
despre tema propusă privind o hartă, peisaje din natură, grafice.

La orele de științele naturii fiecare temă poate fi însoțită de un suport intuitiv care, dacă este bine plasat în
momentele lecției, ajută la înțelegerea subiectului discutat, elevul îmbogățindu-și atât cunoștințele, imaginația,
perceperea realității înconjurătoare cât și a vocabularului. Având în vedere că multe dintre temele discutate nu
pot fi exemplificate în mod natural ( animale de pe alte continente, plante ce nu trăiesc la noi în țară) și nici nu au
avut posibilitatea de a vedea în alte condiții, comunicarea cunoștințelors e poate face prin observarea imaginilor
și discutarea lor. Vorbind despre poluare, imaginile pot ajuta la înțelegerea fenomenului destul de complex, mai
bine decât o pot face cuvintele. Ei observă, analizează și cu sprijinul învățătorului pot formula concluzii în care
folosesc cuvinte noi, expresii specifice temei discutate.
Rolul învățătorului este foarte important deoarece el reprezintă persoana oficială din partea societății și,
prin metodele didactice activ-participative folosite în cadrul activităților ce se desfășoară la clasă , cât și în
activitățile extracurriculare, poate și chiar are datoria profesională și morală de a-i ajuta pe cei cu deficiențe de
limbaj până la o corectare totală, dacă este posibil, iar celorlalți să le înfrumusețeze și să le îmbogățească
vocabularul la un nivel ridicat, nivel ce va fi o rampă de lansare pentru reușită în viață.

Activitățile de ice breaking și importanța lor
Elena Laura Sîrbu
Activitățile de ice breaking, cunoscute sub denumirea de jocuri de spargere a gheții, cuprind
elemente variate, complexe. Specialiștii din domeniul educației au încercat să le clasifice.
O astfel de clasificare îi aparține lui Jones Elwyn și prevede trei tipuri, după cum
urmează:exerciții cu un grad de colaborare, fără competiție între elevi, jocuri cu reguli și un nivel
de competiție între jucători, simulări.Inițial, jocurile de spargere a gheții au fost gândite ca un
moment în care toți elevii să își exprime ideea în legătură cu un subiect propus de profesor,
generator de idei. Totuși, acestea au roluri mult mai variate, printre care enumerăm următoarele:
 Cooperarea membrilor grupului de elevi
 Eficientizarea comunicării și a colaborării
 Creșterea motivației elevilor pentru sarcina de învățare
 Crearea unei atmosfere relaxante, propice studiului
 Introducerea elevilor în experiența de învățarea
 Atractivitatea lecției
În legătură cu momentul în care trebuie să se deruleze, unii specialiști le plasează la începutul
orei de curs.Și în acest sens sunt opinii variate, alți pedagogi considerând că locul lor nu este
doar la început, ci pot fi folosite ori de câte ori este nevoie, în funcție de nevoile grupului de
elevi. Se pot utiliza la început, ca tranziție după distribuirea unor materiale didactice sau la
finalul lecției. Avantajele lor sunt multiple, printre acestea fiind și acela că oferă dinamism orei
de curs.

Ele trebuie să asigure că lecția devine interesantă pentru elevi, aceștia fiind implicați, motivați.
Dacă ar fi să stabilim și câteva dezavantaje, ne-am referi la faptul că sunt consumatoare de timp.
Ion-Ovidiu Pânișoară conchide în cartea „Enciclopedia metodelor de învățământ”, că „îi pot face
pe participanți să se simtă inconfortabil”(p.197). Aici intervine cadrul didactic care trebuie să
gestioneze momentele create, dar și să aleagă corect. Activitățile de ice breaking au fost create cu
principalul rol de a crea o atmosferă de învățare de la una pasivă la una activă, crescând
motivația școlară.
Începerea anului școlar reprezintă un context oportun pentru a se derula mai multe activități de
spargere a gheții, ele având rolul de a facilita cunoașterea elevilor, precum și interacțiunea dintre
membrii grupului. Este necesar ca înainte de derularea unei secvențe de ice breaking să se facă o
scurtă prezentare a acestora. Acest aspect va oferi școlarilor ocazia de a reflecta asupra
lecției/subiectului/sarcinii. La finalul desfășurării activității sunt recomandate câteva întrebări pe
care profesorul să le adreseze elevilor săi, precum: „Cum ți s-a părut activitatea?Ce ai învățat din
aceasta?Îți mai dorești astfel de activități? De ce? „ Prima întrebare le oferă copiilor posibilitatea
să își exprime opiniile,prin a doua îi determinăm să reflecteze la scopul acesteia, să extragă
beneficiile aplicării ei.
Toate ajută la culegerea feedbackului. Reflecția și evaluarea sunt imperios necesare. Se poate
realiza sub forma unei discuții sau dezbateri. Scopul acestei analize este conștientizarea elevilor
că au participat la o activitate de învățare, încurajarea reflecției privind propriile acțiuni în
situația de joc, conștientizarea achizițiilor dobândite. Punctele de discuție din această etapă pot
fi: Ce a urmărit jocul? Cum v-ați simțit? Ce ați învățat? Care a fost contribuția voastră la joc? Ce
ați descoperit? Pentru ca elevii să se simtă confortabil e necesar să ne asigurăm că le creăm o
atmosferă relaxantă, astfel încât nu vom insista să ofere răspunsuri la întrebările la care nu
doresc, astfel încât participarea trebuie să o păstrăm voluntară. Se întâmplă adesea să dorească ei

„Moving Beyond Icebreakers”, de Stanley Pollack și Mary Fusoni este un ghid extrem de util
pentru a înțelege fenomenul de ice breaking în diferite contexte educaționale. Conține peste 300
de exerciții explicate în detaliu. Se extrage ideea că ice breaking reprezintă o parte vitală a
reușitei lecției, precum și factor esențial al stării de bine. Autorii consideră că starea de bine a
elevilor este dată și de calitatea lecției. Gilbert și Sawyer, în lucrarea „Healt Education: Creating
Strategies for School and Community Health”,subliniază importanța abordării metodei didactice
din perspectiva unei rame. Fiecare metodă este o ramă pentru îndeplinirea obiectivului
educațional. Pentru a o alege pe cea mai potrivită este nevoie să existe o bună planificare, cu mai
multe variante de care să ținem cont. Ice breaking este considerată de cei autori menționați
anterior ca fiind o metodă extrem de eficientă. Se recomandă profesorilor să fie cât mai
entuziasmați, atenți la mesajul pe care îl transmit, la modul în care propun activitățile.Tonul îl
oferă cadrul didactic. Prin urmare, planificarea este vitală. Pentru a contribui la crearea stării de
bine a elevilor, profesorul ar trebui să-și fixeze câteva deziderate, precum:
Vreau să-i implic pe toți elevii în lecție. Vreau ca atmosfera din sala de clasă să fie una relaxantă,
plăcută. Vreau ca elevii mei să învețe să lucreze împreună, să colaboreze și coopereze. Vreau să
le formez abilități de relaționare pozitivă, să manifeste respect unii față de alții.

Atașez câteva resurse ce pot fi consultate.

https://www.teachthought.com/pedagogy/icebreakers-for-kids/
https://www.teacherspayteachers.com/Browse/Search:ice%20breakers%20for%20math/Price-Range/Free
https://www.gpb.org/blogs/education-matters/2016/07/21/20-great-icebreakers-for-the-classroom

https://www.twinkl.ro/resources/class-management/back-to-school/icebreakers-for-children-back-to-school-resou
rces-classroom-management-key-stage-1
https://emalascoala.ro/jocuri-de-spargere-ghetii/
http://www.ccdcluj.ro/vechi/Preuniversitaria/V52012/Sectiunea%201/Stanica.pdf
https://wordwall.net/ro-ro/community/joc-de-spargerea-ghetii
http://cjraesibiu.ro/exercitii-de-spargere-a-ghetii-online/
https://youtu.be/7BrdHfdiaWw

https://www.weareteachers.com/elementary-icebreakers/
https://educatia10.wordpress.com/2011/01/12/exercitii-pentru-spargerea-ghetii/
https://symondsresearch.com/icebreakers-for-online-teaching/
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Aspecte psiho-pedagogice ale dezvoltării copiilor,
cu implicaţii în învăţarea matematicii
Oana Alexandru

Pornind de la scopul general al instrucţiei şi educaţiei privind formarea unei personalităţi
armonios dezvoltate, noi trebuie să cunoaştem sub toate aspectele nivelul de dezvoltare a
elevului începător.
Trebuie să cunoaştem dacă elevul are premise favorabile, mediocre sau insuficiente de
însuşire a cunoştinţelor. Departe de a fi un adult în miniatură, copilul este o realitate cu
caracteristici proprii bine definite. Venind la şcoală copilul dobândeşte calitatea de şcolar, ce-i
aduce nenumărate modificări cu implicaţii asupra psihicului acestuia. Se schimbă forma de
activitate cât şi relaţiile lui cu cei din jur. El este obligat să treacă de la joc, care era principala
formă de activitate de pană atunci, la învăţătura, deci, la muncă. Dintr-o fiinţă cu rol secundar şi
limitat în cadrul familiei, devenind şcolar, copilul capătă un rol şi un loc important atât în
familie, cât şi în viaţă socială, prin responsabilitatea ce-i revine, prin acţiunile sociale pe care
trebuie să le desfăşoare. Fizic, la aceasta vârstă, copilul este în plină dezvoltare. Dezvoltarea
psihică a şcolarului mic este orientată de reţeaua de cunoaştere de care dă dovada la această
vârstă, cunoaştere ce-i este satisfăcută cu ajutorul percepţiei sub forma observaţiei şi a
reprezentărilor. Acum, copilul pune foarte multe întrebări la care aşteaptă răspunsuri logice,
raţionale, fără a se mulţumi cu răspunsuri formale. Această detaşare este de bun augur,
constituind începutul de drum al unei bune dezvoltări intelectuale. În ciclul primar gândirea
copilului se desprinde greu de realitate, iar în momentul care o face are nevoie măcar de o
figuraţie simbolică. Îi vine greu să se aventureze prea departe pe calea judecăţii dacă este lipsit
de ajutorul unei scheme. Şcoala are sarcina să dezvolte la copii aceste trăsături ale gândirii cum
sunt: perspicacitatea, spiritul critic şi inovator, flexibilitatea, originalitatea, fără de care nu se
poate concepe o gândire creatoare.

Copilul este de natură, creator, inovator, explorator. Puterea lui de creaţie rămâne vie,
activă. Una din sarcinile procesului instructiv-educativ este aceea de al ajuta pe micul şcolar să
depăşească inerţia mentalităţii empirice cu care era obişnuit ca preşcolarul, să combată învăţarea
prin reproducere textuală a cunoştinţelor. Realizarea acestei sarcini este posibilă prin libertatea
pe care trebuie să o lăsăm elevilor, ca în faţa unei probleme să aducă sugestii cât mai multe, să
emită păreri, idei, propuneri de rezolvare. 31 Punând pe elev în situaţia de a se ridica de la
concret la abstract, de a extrage esenţialul în modalităţi diferite, de a descoperi operaţii şi situaţii
noi - sunt câteva căi de formare a unei gândiri flexibile şi creatoare. În clasele I-IV se formează
noţiunile matematice elementare, de bază, cu care copilul de azi va opera pe tot parcursul vieţii şi
pe care se clădeşte întregului sistem al învăţământului matematic. Sub aspectul funcţiei
instrumentale, în clasele I-IV se formează „instrumentele” mentale de bază (deprinderi de calcul,
de rezolvare a problemelor, de măsurare etc.). Se formează unele aptitudini şi abilităţi ale
gândirii, precum şi aptitudini şi abilităţi ale învăţării.
Reuşita la învăţătură a tuturor elevilor impune din partea învăţătorului cerinţa de a găsi
mijloace adecvate pentru studiul personalităţii elevului în cadrul cărora un loc important îi ocupa
datele de ordin psihopedagogie: stadiul de dezvoltare, inteligenţa, aptitudinile, trăsăturile de
caracter, interesele şi aspiraţiile, stările afective, temperamentul.

Talentul de dascăl presupune calitatea de bun psiholog în sens practic. Nu este vorba
numai de a pătrunde şi de a descifra universul intern al elevului, gândurile şi sentimentele sale, ci
de a sesiza şi mecanismele gândirii, inteligenţei sale. Scopul real al cunoaşterii particularităţilor
psihice consta în descoperirea posibilităţilor de dezvoltare ale copilului în vederea creării
condiţiilor favorabile realizării maxime a potenţialităţilor individuale la formarea motivelor
învăţării, la crearea plăcerii de a munci şi a atitudinii pozitive a elevului fată de activitatea
şcolară.
BIBLIOGRAFIE:
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CLASELE I-IV;Maria Alexandroaie

Strategii și tehnici de rezolvare a situațiilor conflictuale în clasă
Cristina Mehedințu

Conflictul este prezent zi de zi în viața noastră. Deși sensul general al cuvântului „conflict”
este unul negativ, acesta poate avea și sens pozitiv, de inițiator al schimbării, care poate crea
noi oportunități și noi începuturi. În cadrul colectivului de elevi este important ca ei să se
înțeleagă, să accepte că pot exista conflicte deoarece în orice grup uman există oameni cu
personalități și păreri diferite. Abordat printr-o gândire pozitivă, conflictul poate avea
rezultate creative, poate fi o forţă pozitivă pentru creşterea personală şi schimbarea socială.
Abordat printr-o gândire negativă, conflictul poate avea rezultate distructive, atât din punct de
vedere emoţional, spiritual, cât şi fizic; conflictul poate deveni o sursă de maturizare şi
învăţare, poate ajuta la descoperirea propriilor valori şi credinţe, la sănătatea mentală şi
individuală. De cele mai multe ori, conflictele între elevi sunt determinate de atmosfera
competitivă, lipsindu-le deprinderea de muncă în echipă, încrederea în ceilalți, fiind obișnuiți
să lucreze individual și pierzându-și stima de sine dacă nu ies triumfători. Aceste conflicte se
rezolvă prin comunicare, toleranță și exprimarea emoțiilor.

Alegerea modului de rezolvare a unui conflict trebuie să înceapă cu identificarea cauzelor
acestuia. Conflictele sunt de cele mai multe ori percepute de elevi ca o luptă care trebuie
câştigată. Ele dezvoltă o dinamică internă care îngreunează o rezolvare paşnică, constructivă
şi nonviolentă. Conflictele sunt construite în faze specifice. Etapa premergătoare când sunt
observate conflictele latente sau deja manifeste fără însă să fie evaluate ca fiind negative.
Etapa de escaladare când se pune în mişcare o dinamică specifică care înrăutățește conflictul.
Etapa de rezolvare când se încearcă găsirea unei soluţii, negocierea unui compromis.
Negocierea este o modalitate de rezolvare a conflictelor prin care părțile implicate
discută și încearcă să ajungă la o soluție care să fie acceptată de ambele părți, fără intervenția
unei a treia părți. Încheierea negocierii se face prin evaluarea a ceea ce se poate obține prin
concesiile condiționate, rezumarea acordului și stabilirea poziției finale. Medierea este o altă
modalitate de soluționare a unui conflict cu ajutorul unei persoane neutre care încurajează
părțile să discute și să găsească o rezolvare. În rezolvarea conflictelor școlare, mediatorul
poate fi profesorul.
Elevii se confruntă cu foarte multe conflicte, pe care de cele mai multe ori încearcă să le
nege, reprime, camufleze sau soluţioneze, această realitate atrăgând după sine o serie de
efecte negative, printre care: scăderea implicării în activitate, diminuarea sentimentului de
încredere în sine, polarizarea poziţiilor şi formarea de coaliţii, dileme morale, dificultăţi în
luarea deciziilor.
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