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Masa acasă, masa la grădiniță – Baraitan Andreea
Pentru fiecare copil, masa ar trebui să fie o experiență plăcută. Copilăria timpurie este momentul în care cei mici experimentează
diferite feluri de mâncare, diferite gusturi și structuri. Este foarte important ca cei mici să se bucure de o varietate de feluri de mâncare,
atmosfera de la masa fiind cea care influențează acceptarea și bucuria copiilor de a consuma alimentele sănătoase. Este necesar ca cei
mici să aibă parte pe tot parcursul zilei de un aport regulat de alimente care să îi ajute să fie activi, aceștia au nevoie de mese și gustări
regulate pe care să le consume din dorință proprie.
Din fericire, atât pentru copii, cât și pentru părinți și educatori, există câțiva factori pe care îi putem pune în aplicare dacă ne dorim o
“masă fericită” pentru micuții noștri:
Atât părintele, cât și educatorul ar trebui să se așeze la masă și să mănânce în același timp cu cei mici pe tot parcursul mesei
deoarece copiii tind să copieze comportamentele celor din jur, puterea exemplului fiind esențială pentru dezvoltarea obiceiurilor. Prin
acțiunile noastre le transmitem copiilor o atitudinte pozitivă față de alimentația sănătoasă. Copiii mănâncă mai mult în grup, atunci când
există un mediu familial, copiii mănâncă atunci când îi văd pe cei din jur că se bucură de mâncarea lor.
Copiii pot fi implicați în procesul de pregătire al mesei. Cel mic poate alege ce își dorește “să gătească”, de exemplu acesta poate ajuta
la prepararea salatei, la dospirea aluatului pentru plăcintă sau pur și simplu la spălarea fructelor pentru desert. În acest mod, copilul va fi
extrem de încântat de rezultatul final al mâncării, știind că a contribuit la realizarea acesteia va fi mult mai motivat să mănânce ce a gătit.
Este foarte important să existe o pauză de cel puțin 3 ore între mesele principale, mic dejun, prânz și cină deoarece în acest mod
acordăm importanță maximă sănătății digestive. Trebuie să încercăm să nu le oferim copiilor prea multe gustări între mese, orele de
pauză oferindu-le copiilor timpul necesar pentru a simți din nou că le este foame.
Câteva minute de “liniște” înainte de masă le sunt de folos copiilor pentru a se relaxa și pentru a înțelege că servirea mesei este un
moment important. Educatorii sau profesorii ar putea să citească o poveste, să cânte un cântecel liniștitor sau să le prezinte copiilor
meniul zilei.

În general, copiii simt de câtă hrană au nevoie, dar își pot pierde această abilitate naturală de a mânca suficient dacă sunt forțați să
“golească farfuria”, acest lucru poate duce la probleme pe termen lung în ceea ce privește supraalimentarea. Cantitatea de alimente pe care
aceștia o consumă variază de la o masă la alta, acest lucru fiind perfect normal, copiii dacă au mâncat suficient,
la fel ca atunci când erau bebeluși, își închideau gura, își întorceau capul, semn că au terminat de mâncat.
Servirea mesei poate fi distractivă! Copiii preferă mult mai mult să se joace, să danseze, să picteze sau să cante decât să se așeze la masă și
să mănânce. Este important să reușim să facem mesele plăcute pentru cei mici prin intermediul diferitelor jocuri de rol despre mâncare:
jocurile despre cumpărături, jocuri folosind casa de marcat, joc de rol "la restaurant", jocuri folosind fructe și legume etc.
Aspectul mâncării și aranjarea în farfurie le stârnește curiozitate copiilor și le cultivă plăcerea de a mânca. Totodată, un aranjament deosebit
în farfurie sporește interesul celor mici, aceștia fiind atrași și impresionați de tot ce este nou. Preparatele copiilor pot avea diferite aspecte
amuzante, gustările creative fiind cu siguranță pe placul copiilor.

Beneficiile psihologice ale sportului pentru copii – Drugă Mădălina
Practicarea sportului, în mod regulat, ajută la combaterea sedentarismului și stimulează motricitatea, favorizând buna funcționare a
corpului uman. Pentru copii în special, sportul este o parte esențială a dezvoltării sănătoase, el nu reprezintă doar o activitate recreativă
excelentă, ci și o activitate care stimulează funcțiile cognitive și îi învăță să respecte regulile.
Este bine cunoscut faptul că prin practicarea sportului ne menținem corpul în formă și sănătos, exercițiile fizice regulate nu numai că ne
aduc beneficii ale corpului fizic, ci ne întăresc și bunăstarea mentală și socială. Dezvoltarea fizică și psisihică merg mână în mână. Prin urmare,
o copilărie activă susține o creștere sănătoasă. Principalele beneficii pe care sportul le oferă și care la prima vedere trec neobservate sunt
beneficiile psihologice și sociale.
Copiii care fac sport sunt mai disciplinați, mai fericiți, învață mai repede și se integrează optim în societate. Din acest motiv, este
important ca părinții să cunoască pe lângă beneficiile fizice și beneficiile psihologice și sociale ale sportului la copii, și fără ezitare, să-i îndrume
astfel încât să înceapă să practice disciplina sportivă care le place cel mai mult.
În copilăria timpurie sportul de echipă poate îndeplini o sarcină esențială mai ales pentru copiii nesiguri, care au dificultăți în a relaționa cu
ceilalți sau cărora le este greu să accepte regulile. Practicarea sportului în copilărie nu numai că îi ajută pe cei mici să-și îmbunătățească
sănătatea, dar oferă și beneficii psihologice.
Prin practicarea sportului, copiii:
Înțeleg că efortul, munca și perseverența îi fac să performeze (Atunci când copilul merge cu regularitate la antrenamente observă că cu cât se
antrenează mai mult rezultatele sunt mai bune);
Înțeleg beneficiile muncii în echipă (În jocurile de echipă copiii au nevoie să colaboreze uni cu ceilalți pentru a atinge un obiectiv comun);
Înving timiditatea și temerile (Nu au de ales și trebuie să comunice cu partenerul, partenerii de joc);

Învață să accepte regulile (Regulile în sport sunt predate într-un mod diferit, deoarece activitatea în sine le permite copiilor să vadă foarte
clar unde sunt limitele (regulile jocului) iar consecințele nerespectării lor sunt trăite direct;
Învață să-i respecte pe ceilalți (Când copilul este capabil să ajute un partener și chiar un adversar pentru că a căzut, el învață să-și lase
deoparte interesele personale și să vadă cealaltă persoană ca pe cineva pe care trebuie să-l respecte);
Învață să nu renunțe (Când acceptă înfrângerea și încearcă din nou);
Dezvoltă abilitățile sociale (Petrcând timp cu colegii la antrenamente și după antrenamente);
Învață valoarea responsabilității (Atunci când merge regulat la antrenamente și nu lipsește);
Își dezvoltă stima de sine (A face parte dintr-o echipă, a primi încurajări pozitive de la colegii de echipă, antrenori și părinți, poate crește
nivelul de încredere al copilului.
Își îmbunătățesc concentrarea;
Dobândesc abilități în a rezolva sarcini mai ușor și a lua decizii în mod conștient.
Este important de reținut că pentru a profita de beneficiile fizice, sociale și psihologice, oferite de practicarea sportului, copilul trebuie
să fie cel care alege sportul care îi place cel mai mult, și nu părinții, care uneori îl presează în alegere. Atunci când copilul este cel care alege,
nu îi va fi greu sa intre in dinamica exercitiului, să se bucure si să se distreze. Acest lucru îl va ajuta să trăiască activitatea sportivă într-un
mod pozitiv și să profite din plin de beneficiile activității sportive.
Ca părinți trebuie să încurajăm copiii să practice sport prin propriul exemplu, fiind un model pentru ei, promovând un stil de viață activ.
Atunci când implicăm copiii în practicarea exercițiilor fizice aceștia se bucură de timp petrecut împreună și de acea atmosferă de relaxare
care apare prin joc, beneficiind în același timp și de un stil de viață sănătos, care este atât de important mai ales la această vârstă.
Activitățile fizice realizate în familie îi motivează pe copii să rămână activi fizic pe tot parcursul vieții. Obiceiurile dobândite în copilărie devin
de obicei o trăsătură de personalitate și durează toată viața.

Forme de organizare a activităților de cunoaștere a mediului în grădiniță – Băluță Cristina
Copilul este implicat, încă de la naștere, într-un proces de cunoaștere a mediului înconjurător. Mai târziu, în perioada
preșcolarității, familiarizarea copiilor cu elementele ce-l înconjoară presupune implicarea în anumite activități . Aceste activități le vor trezi
interesul și dorința pentru cunoaștere.
Activitățile de cunoașterea mediului corespund nevoilor preșcolarilor de informare, de setea acestora de cunoaștere, de
interesul pentru descoperire. Preșcolarii reacționează pozitiv atunci când răspund la întrebări sau când pun întrebări. Aceștia sunt interesați
de natură, de mediul înconjurător, de tot ceea ce îi înconjoară. Cunoașterea mediului înconjurător de către copii are importanță în
dezvoltarea lor globală și este o sarcină a procesului instructiv-educativ în grădiniță.
Curriculum pentru educație timpurie stabilește pentru fiecare grupă cunoștințele ce se transmit copiilor despre mediul
înconjurător, viața socială, mediul ambiant. La grupa mică, Curriculum prevede doar cunoștințe privitoare la activitatea copiilor și a adulților
din familie, aspecte generale privind anotimpurile, noțiuni despre una- două flori, legume, câteva elemente referitoare la părțile lor
componente, la formă, culoare, miros, cunoștințe despre animalele domestice și sălbatice. La grupa mijlocie (4-5 ani), se introduc amănunte
în legătură cu activitățile oamenilor (activități precum cele din magazine, șantiere, muncile agricole), obiectele folosite în timpul muncii,
informații despre mijloacele de transport și locomoție, păsările călătoare, pomii fructiferi și stadiile de dezvoltare ale acestora, părți ale
corpului omenesc. Se mărește numărul jucăriilor și obiectelor cunoscute de copii, cunoștințele despre formă (apar noțiuni precum pătrat,
triunghi), culoare și dimensiuni. La grupa mare(5-6 ani), crește volumul cunoștințelor despre obiectele uzuale, apar informații despre
materialele din care sunt confecționate (lemn, piatră, metal), despre temperatură (rece, cald, fierbinte).
Toate aceste cunoștințe și informații sunt predate utilizând o diversitate de mijloace și metode :

Activitățile de convorbire contribuie la dezvoltarea gândirii, la rezolvarea unor sarcini precum fixarea, precizarea, aprofundarea
cunoștințelor. Prin activitățile de convorbire se realizează un dialog între cadru didactic și copil, pe baza unei succesiuni de întrebări și
răspunsuri care au ca bază cunoștințele dobândite anterior de copii. Complexitatea convorbirii decurge din faptul că se defășoară fără un
material concret, desfășurându-se în exclusivitate în plan verbal. Ele se organizează și se desfășoară la intervale mari de timp și sunt
pregătite de activități precum: povestiri explicative, jocuri didactice, lecturi după imagini, observări. Sarcinile de bază ale convorbirilor sunt:
să realizeze sistematizarea cunoștințelor,să contribuie la creșterea posibilității de exprimare corectă a copiilor, să asigure dezvoltarea
gândirii.
Jocul didactic constituie un mijloc de instruire a copiilor preșcolari. El rezolvă, într-o formă adecvată vârstei, sarcini complexe, planificate
în grădiniță. Componentele de bază ale jocului didactic sunt: scopul didactic, sarcina didactică, elementele de joc, conținutul jocului didactic,
regulile jocului didactic, materialul didactic utilizat, acțiunea de joc.
Exemple de jocuri didactice utilizate în activitățile de cunoaștere a mediului: La zoo, Anotimpurile, Culorile anotimpurilor, Salata de fructe și
legume...
Lectura după imagini cere din partea cadrului didactic o planificare atentă, o pregătire temeinică a materialelor, dar și a preșcolarilor.
Materialul ilustrativ este indicat să fie legat de sarcinile de cunoaștere și să ofere copiilor date concrete. Imaginea devine un mijloc de
comunicare cu ajutorul căreia se exersează gândirea. Imaginile se expun așa încît să asigure vizibilitate pentru toți participanții. De
asemenea, ele trebuie să corespundă, prin calități și cantitate, intereselor de cunoaștere a copiilor: să respecte adevărul științific, să
corespunde vârstei, să ofere o imagine clară a realității, să faciliteze transmiterea mesajului, să stârnească atenția. Secretul lecturilor după
imagini constă în felul in care sunt adresate întrebări, pentru a dirija citirea tabloului Se impune deplasarea accentului de la întrebări care
orientează copiii asupra amănuntului, la întrebări care determină interpretări, motivări, formulări de opinii, confruntări de păreri și
argumentări.

Modele teoretice ale dezvoltării copilului preșcolar – Apostol Andreea
Modelul dezvoltării psihice a copilului formulat de J. Piaget ( 1973 ) oferă o perspectivă dinamică și complexă. Dezvoltarea psihică este un
proces dinamic de formare și reconstrucție continuă prin învățare a unor structuri cognitiv-operaționale. În determinarea dezvoltării psihice
rolul fundamental revine raportului dintre condițiile interne și condițiile externe. Referindu-se la apariția și dezvoltarea capacităților
cognitive la copil, J. Piaget descrie inteligența practică, senzorio-motorie care stă la baza acestora. Inteligența este o formă de adaptare, o
relație a copilului cu realitatea, o echilibrare progresivă la aceasta.
Inteligența este explicată prin trei noțiuni cheie : acțiunea, imaginile și limbajul. Dezvoltarea cuprinde la el trei componente : experiența,
învățarea și maturizarea. Făcând referire la programul educativ din grădiniță, se accentuează importanța pe care trebuie să o acordăm
acțiunii independente a copilului. Aceasta va duce la construirea experienței personale prin învățare. La rândul său, învățarea este în
strânsă dependență cu condițiile oferite de joc la vârstele timpurii și grija față de procesul biologic al maturizării firești a copilului. Dacă
dezvoltarea depinde de acțiune și inteligența senzorio-motorie, programul educativ trebuie să ofere copilului experiențe de exploare și
analiză a obiectelor și fenomenelor din realitate.
Există trei dimensiuni fundamentale ale construcției experienței de viață la copilul din grădiniță : relațiile sale cu obiectele din jurul său,
relațiile sale cu semenii, relațiile sale cu experiența deja acumulată și care constituie nucleul său de personalitate, unicitatea sa.
Modelul dezvoltării copilului lui E. Erikson dezvăluie alte aspecte, de ordin socio-afectiv – cum apare și crește sinele copilului, căutarea
identității proprii și relația cu ceilalți. Între 0 și 1 an el identifică la copil posibilitatea unei crize între încredere și neîncredere. Între 1 și 3 ani
criza de adaptare socio-afectivă se manifestă prin autonomie și îndoială sau depedență. Între 3 și 6 ani, perioada copilăriei timpurii, criza
este între inițiativă și vinovăție.

Rezolvarea pozitivă prin programe educative adecvate, a crizelor menționate poate duce la construcția unei personalități caracterizate de
încredere, autonomie și inițiativă. Rezolvarea negativă, prin măsuri pedagogice necorespunzătoare, duce la personalitatea șovăielnică,
dependentă și cu sentimentul vinovăției.
În grădiniță imaginea copilului este complexă și dinamică. Fiecare măsură pedagogică are rezonanțe adânci în dezvoltarea componentelor
personalitații, în raport cu identitatea fiecărui copil. Depinde de educatoare să realizeze că învățarea și formarea copilului este o activitate
permanentă, continuă, legată de tot ceea ce constituie mediul, acțiunile și resursele grădiniței.
Trebuie subliniată ideea că nu există un copil “ etalon “ față de care să realizăm o clasificare a copiilor la un moment dat în grupă. Fiecare
copil este unic, cu nevoile sale și cu caracteristicile sale. Diferențele individuale sunt extram de variabile, la vârstele mici. Asemănarea dintre
copii există dependent de vârstele cronologice, de mediul de viață și de experiențele care sunt unicate în grădiniță.
Studiul științific al dezvoltării copilului ne oferă posibilitatea identificării schimbărilor cantitative și calitative care intervin în construcția
personalității acestora. Schimbările cantitative se referă la aspectele fizice ( greutate, înălțime, vârstă, etc ) iar cele calitative la aspectele
psihologice ale dezvoltării ( evoluția proceselor psihice de gândire, memorie, concentrarea atenției, etc ) .
Programul educativ individualizat este interesat în special de aspectele calitative ale dezvoltării copilului cu intenția clară de a le influența.
Cu alte cuvinte, cunoaștem cum se dezvoltă și cât se dezvoltă copilul, numai pentru a putea stimula și orienta pozitiv această dezvoltare.
Mijlocul prin care putem identifica și măsura schimbările în dezvoltarea copilului, este folosirea unor metode adecvate evidențierii
comportamentelor vizibile, operaționale. Aceste comportamente pot apoi să constituie obiective concrete ale programului nostru educativ
individualizat.
Programul educativ ne cere să urmărim ca obiective în favoarea dezvoltării :
Comportamentele specifice fiecărei vârste și cele pe baza cărora sunt stabilite stadiile de dezvoltare
Explicarea acestor comportamente
Predicția comportamentelor / proiectarea dezvoltării
Modificarea comportamentelor

Caracterul și îmbunătățirea stimei de sine în rândul preșcolarilor – Iscru Luciana
Pentru ca un copil să fie dezvoltat corespunzător din toate punctele de vedere, este important să îl lăsăm să-și dezvolte autonomia, să
facă față provocărilor adecvate vârstei lui fără a-l feri de emoțiile negative ori diverse stări, printre care se află și frustrarea. De cele mai multe
ori, avem tendința de a le anticipa copiilor nevoile, de a le îndeplini dorințele, mai ales atunci când sunt mici. Pe măsură ce cresc, copiii
experimentează diverse stări și trăiri emoționale. Trebuie sa dezvoltăm copiilor o stimă de sine pozitivă, să îi facem să aibă încredere în forțele
proprii, iar în acest sens, mesajul pe care adultul trebuie să îl transmită, trebuie să fie unul de valoare și unicitate, care să fie ușor interiorizat
de către copil. Pentru preșcolari și copii în general, cea mai importantă evaluare pentru formarea unei stime de sine pozitivă, o reprezintă
evaluarea părinților/apropiaților.
Dacă un copil este criticat prea des ori i se scot în evidență doar comportamentele negative, i se vorbește pe un tot ridicat, este ridiculizat,
el va ajunge să își formeze o imagine de sine negativă. Pentru a evita aceste situații trebuie să fim atenți la câteva aspecte atunci când
observăm anumite comportamente nepotrivite în conduita copilului (de exemplu în loc să spunem copilului “ești rău pentru că ai aruncat
jucăriile”, îi putem spune “te rog să îmi spui dacă te supără ceva și hai sa aruncăm cu mingea la coș. Mingea este pentru lovit si aruncat.”).
Dacă unui copil i se dezvoltă o stimă de sine pozitivă, acesta se va comporta independent, va dezvolta capacități de a lua decizii, sarcinile noi
nu vor fi o provocarea prea mare pentru el, își va exprima cu ușurință atât emoțiile negative cât și pe cele pozitive.
De ce este bine să le dezvoltăm copiilor toleranța la frustrare și să le îmbunătățim stima de sine? Deoarece atunci când un copil are stima
de sine scăzută, pot aparea diverse probleme: probleme emoționale, tulburări alimentare, probleme de comportament, agresivitate, etc.
Pentru a face față acestor situații și a le rezolva atunci când ele apar, este bine să îl indrumăm pe copil să îsi exprime calitățile, să își identifice
punctele tari, să îi permitem să facă alegeri și să vorbească despre ceea ce îi place și ce anume îl face fericit. Este recomandat să lăsăm copilul
să exploreze mediul într-un mod sigur, să îl implicăm în activitățile noastre zilnice ( chiar dacă se întâmplă să nu le poată îndeplini fix așa cum
ne dorim), să îi oferim copilului oportunitatea de a interacționa cu cât mai mulți copii și de a schimba medii.
“Imaginea de sine este importantă pentru că reprezintă punctul de plecare al experiențelor de viață.” Herbert Harris

Rolul cadrelor didactice în procesul de dezvoltare al copilului – Corina Cenușă
Fiecare cadru didactic realizează o educație care răspunde necesităților copilului, stilului predominant de învățare a acestuia , care se
centrează pe proces și nu pe produs, având mai multe roluri: manager, mediator, observator, regizor, prezentator.
Ca manager cadrul didactic ține seama de caracteristicile unice ale fiecărui copil, îi respectă ritmul propriu de dezvoltare mai exact nu-l
grăbește, nu-l încetinește și are răbdare de fiecare dată să-l asculte fără să îi impună un alt ritm decât cel pe care îl are. Asigura un mediu
îmbogățit, adecvat vârstei, specific vârstei, intereselor și posibilităților copiilor și sugerează o varietate de posibilități de joc(cu același material
didactic sau material diferit). Educatoarea stimulează lucrul în echipa al copiilor, intervine cu materiale și idei pe parcurs, fără a întrerupe
mersul jocului.
Ca mediator cadrul didactic creează copiilor un mediu stimulativ de joc, favorabil pentru a-și exprimă necesitățile, emoțiile și sentimentele,
încurajează copiii să facă alegerea, le lasă dreptul să decidă singuri și îi îndeamnă să folosească lucrurile și să-și practice deprinderile în mod
spontan, experimentarea unor noi metode de joc reprezintă o cale de dezvoltare a spiritului inventiv.
Ca observator cadrul didactic se percepe și se comportă că cercetător în domeniul educației timpurii, înainte de a interveni și a reacționa,
observă în ansamblu și în context, planifică curriculum-ul pornind de la ideile și interesele copiilor.
Ca regizor cadrul didactic prin bună cunoaștere și acceptare necondiționată a fiecărui copil, promovează numeroase strategii și tehnici
interactive pentru a face eficientă învățarea, creează oportunități echitabile pentru toți copiii, mai exact timp suficient și suport adecvat fiecărui
copil, ținând cont de diferențele individuale, de stilul și de ritmul de învățare.
Pe baza interacțiunilor continue și a cunoștințelor despre fiecare copil, cadrele didactice oferă asistență și sprijin pentru a-i permite fiecărui
copil să dobândească un nivel de abilități chiar peste ceea ce copilul poate face singur, apoi reduc treptat sprijinul pe măsură ce copilul începe
să stăpânească abilitățile, pregătind scenă pentru următoarea provocare.
Ele știu, de asemenea, că nivelul oricărui copil și nevoia de sprijin variază în timp și diferite circumstanțe, știe cum și când să utilizeze
strategic diferitele formate și context de învățare.

Importanța voluntariatului în viața preșcolarilor – Dobrescu Andreea
Niciodată nu este prea devreme să implicăm copiii în activități de voluntariat. Indiferent de paleta acțiunilor care implică
voluntariatul, acestea au ca scop conștientizarea, sensibilizarea și responsabilizarea copiilor, ajutându-i să capete un set de valori și
conduite de grijă față de semeni și mediul înconjurător.
„…oamenii sunt ceea ce au învăţat. Şi oamenii învață aproape totul: să gândească, să simtă, să voiască, să efectueze anumite
munci şi să intre în relaţii cu alţii. Dar, de apreciat nu-i apreciem după cele ce au învăţat, ci după faptele lor.” – Nicolae Iorga
Implementarea concepţiei parteneriatului educator-voluntar antrenează fundamentarea unei strategii noi, menite să valideze
eficienţa educaţiei în instituţiile preșcolare prin intermediul Modelului educaţiei preşcolarilor în parteneriatul educator-voluntar.
Perioada preșcolarității este o perioadă importantă în formarea și dezvoltarea personalității şi a sistemului propriu de valori,
în formarea imaginii de sine şi faţă de ceilalţi precum şi a conduitelor şi a modului de viaţă. La această vârstă copiii au nevoie de
sprijin, de un mediu informativ care să fie alături de ei, pentru a putea trece cu succes la autonomie și responsabilitate.
Un obiectiv complementar al școlii este acela de a-i învăța pe copii să trăiască frumos și sănătos, implicându-i în mod direct
pe aceștia în rezolvarea problemelor ce afectează mediul înconjurător și sănătatea comunității în care trăiesc, chiar a societății în
ansamblul ei, pentru că, să nu uităm, copiii de astăzi sunt adulții de mâine. Dacă preșcolarii de astăzi cresc și se dezvoltă în spiritul
voluntariatului, poate oglinda societății de mâine va fi una diferită, încununând munca tuturor dascălilor care sunt implicați în
consolidarea educației permanente în viețile copiilor pe care îi modelează de-a lungul carierei, insuflându-le valori ca: iubirea,
bunătatea, respectul, credința.
În dezvoltarea unei mentalități sănătoase la nivelul unei societăți care se află într-o continuă schimbare, educația pentru
voluntariat are un rol determinant, această problemă privindu-ne deopotrivă pe toți, adulți sau copii. Este necesar să le explicam
copiilor consecințele pe care acțiunile lor le au, schimbarea pe care acestea o aduc în viața noastră dar și în viețile celor din jurul
nostru.

De multe ori, preșcolarii sunt considerați prea mici pentru a-şi asuma responsabilități, însă, dacă li se oferă o șansă, se pot
transforma într-un adevărat model pentru adulții din jurul lor. Manifestând deseori un entuziasm molipsitor, fiind creativi și foarte
activi, pot antrena alți membri ai comunităţii în procesul de schimbare și tocmai de aceea implicarea activă a preșcolarilor în activități
de voluntariat pot genera schimbări pozitive, fiind benefice pentru voluntar ca individ, pentru comunitate şi societate în întregul ei.
Ca profesori, purtăm cu noi la orice pas imensa răspundere de a educa, de a sădi în conștiința copiilor valori morale care vor
fi transpuse mai târziu în principii și conduită personală.
Pentru a construi un mediu prietenos copilului şi a asigura o prestaţie calitativă, instituţiile preşcolare au nevoie de sprijinul
conştient şi partenerial al părinţilor şi al altor actori comunitari. Realităţile sociale, necesităţile pedagogice şi transformările în
procesul educaţional sunt adesea confruntate cu aspecte deficitare în asigurarea parteneriatului, această abordare ”inteligentă a
situaţiei” având o multitudine de bariere în realizare.
În potenţialul voluntarului este valorificată ca oportunitate individuală de dezvoltare învăţarea pe tot parcursul vieţii, formarea
de competenţe transferabile pe piaţa muncii, cultivarea competenţelor sociale de tipul încrederii, toleranţei, stimei de sine, respectului
pentru diversitate etc., contribuind la dezvoltarea competenţelor sociale.
Aceste valori morale le cultivăm prin participarea directă cu copiii la viața comunității în cadrul proiectelor cu impact moral
puternic, campanii de promovare sau conștientizare, activităților extracurriculare sau opționalelor desfășurate, jocurilor, spectacolelor
etc. Voluntariatul înseamnă mai mult decât orice definiție, voluntariatul înseamnă hrană pentru sufletul nostru, pentru că, dăruind
necondiționat iubire, vom primi iubire, dăruind frumos, vom primi frumos. Important este să ne dorim și să facem primul pas.
Uneori, un gest mic poate genera o schimbare mare!

Rolul jocurilor în dezvoltarea psihomotrică – Filip Teodora
În dicționarul Enciclopedic al Limbii Române, cuvântul "joc" și noțiunea de "a se juca" au nenumărate sensuri. Cuvântul "Joc" poate avea
sens figurat sau sens de amuzament. Verbul "a se juca" are sens de amuzament, de a interpreta un rol într-o piesă, poate însemna ocuparea
unei poziții ierarhice etc. Jocul este definit ca fiind o acțiune care se desfășoară înlăuntrul unor anumite limite și de sens, într-o ordine
vizibilă și după niște reguli acceptate de bunăvoie și înafara sferei utilității sau necesității materiale.
Procesul de dezvoltare al copiilor poate fi înțeles cu adevărat doar dacă se ia în considerare unul din elementele fundamentale
psihocomportamentale ale personalității-jocul a cărui profunzime se află la baza pedagogiei moderne.
Majoritatea cercetătorilor consideră că jocul este o activitate specifică vârstei de creștere, aceasta însoțindu-ne pe tot parcursul vieții
mereu sub altă formă. Întreaga activitate psihică a copilului se manifestă prin joc, în acest fel dezvoltându-se personalitatea lui.
Jocul în sine constituie o activitate ludică, fizică sau mentală fără să aibă neapărat o trebuință sau un scop- pentru distracție, reconfortare
și socializare cu alți copii, însă ce este foarte important de luat în calcul este faptul că o dată ce acesta are niste reguli bine stabilite,
explicate și înțelese de către cei mici, atrage atenția și devine o provocare. Atât noi, cât și copilașii noștrii iubim provocările prin urmare
orice obiectiv pe care ni-l propunem legat de ei, poate fi atins dacă știm să îi atragem către singura activitate de bază pe care o au de când se
nasc și până când devin adulți ( și chiar și atunci).

Motricitatea reprezintă capacitatea de coordonare, precizie a mișcărilor și are un rol foarte important în evoluția celor mici. Copiii
cu o motricitate fină bine dezvoltată au o gândire şi o imaginaţie crescută, un limbaj dezvoltat conform vârstei şi o memorie bună.
Lucrarea acesteia are un impact foarte mare asupra dezvoltării creierului, mâinile ocupând o porțiune mare pe scoarța cerebrală.
Ce este motricitatea fină? Dar cea grosieră?
Atunci când vorbim despre motricitatea fină, avem în vedere capacitatea de mișcare a mușchilor ce se află la nivelul mâinii. O dată
ce începem sa perseverăm în această privință micuțul va căpăta independență și încredere in forțele proprii- va putea să țină obiecte
în mână, să mănânce singur, să încheie nasturi și fermoare, să își lege șireturile, etc. Aceste abilități se capătă într-o perioadă mai
lungă și prin implicarea bebelușului în acțiuni repetitive ce implică obiecte mici.
Motricitatea grosieră presupune activarea unor grupe mari de mușchi ce răspund de mișcările ample precum: mers, sărit, urcat,
coborât, menținerea capului drept, statul în șezut, etc. Pentru dezvoltarea acestui tip de motricitate, inițial se lucrează mușchii de la
nivelul gâtului și trunchiului prin jocuri care implică aceste grupe de mușchi, iar apoi se încearcă mișcări mai ample și de coordonare.
Pentru o creștere armonioasă și pentru a ne ajuta copilul să capete independență în mișcare este deosebit de important să îl
implicăm în cât mai multe activități alese în funcție de vârstă și de nevoile sale.

Dezvoltarea inteligenței emoționale – Rîcu Sofia
Inteligența emoțională este o parte vitală a dezvoltării umane. Inteligenta emoțională se referă la capacitatea de a ne recunoaște
emoțiile, proprii și ale celorlalți si este la fel de importanta pentru o persoana ca si capacitatea sa intelectuală. Când îi învățăm pe cei
mici despre inteligența emoțională îi învățam să-și identifice sentimentele, să le înțeleagă cauza și cum sa le gestioneze. Iata cateva
repere.
Conștiința de sine se referă la capacitatea cuiva de a-și recunoaște și înțelege propriile trairi. Când suntem conștienți de noi înșine,
înțelegem mai bine si modul în care acțiunile noastre îi afectează pe ceilalți. Ca orice abilitate, reglarea emoțiilor este ceva pe care copiii
îl pot învăța și exersa. Reglarea emoțiilor nu înseamnă evitarea situațiilor provocatoare ci un comportament adecvat, în ciuda emoțiilor
negative.
Dobândirea abilităților sociale pozitive este o parte importantă a și dezvoltării unui copil si se referă la capacitatea cuiva de a
manifesta bune maniere, de a-și face prieteni, de a comunica, etc. Acestea ii pregătesc pe ce mici pentru viitoarele interacțiuni
armonioase în toate domeniile. Exersarea abilitatilor pozitive se face in mod simplu si natural in cardul intalnirilor de joaca cu alti copii,
cand ii indemnam pe cei mici sa imparta jucarii sau gustarea de fructe.
Empatia înseamnă să te pui în situatia celui de langa tine, astfel încât să înțelegem simte acea persoană. Empania nu este un
comcept implicit si, în primii ani, copii se pun doar pe ei pe primul loc, ceea ce este normal. Dar, a exersa empatia îi va ajuta să
construiască relații mai puternice cu cei din jur si să aibă o sănătate mintală mai bună. Il va ajuta să mentină relații pozitive si sa aibă
șanse mai mari de succes în viitor.
La copiii de vârstă mică, recunoasterea emoţiilor şi stărilor se poate face printr-un joc măsurator de dispozitie. Avem nevoie de
culori si etichete emoticoni pe care le pozitionam pe un cadran cu doua axe:
orizontala reprezintă cat de mult ne place sentimentul verificat si are valori de la -5 (foarte neplăcut) și +5 (foarte plăcut)
verticala, care are aceelasi interval de valori, dar pe ea măsurăm nivelul de energie simţit (de la epuizat la topăind de bucurie).

Împreună, cele două axe creează patru cadrane colorate: roșu – stanga sus (neplăcut, energie puternica), albastru
– stanga jos (neplăcut, energie scazută), verde – dreapta jos (plăcut, energie scazută) și galben – dreapta sus (plăcut,
energie puternica). Pe aceste cardane pozitionam emoticonii.

Copiii de varsta mică vor asocia la inceput fiecare culoare cu un singur cuvânt: roșu – furios, albastru – trist, verde –
calm, galben – fericit. Cu timpul învață să folosească contorul, dobândesc mai multe cuvinte ce exprima sentimente
sau cunostinţe numerice care îi ajută să indice intensitatea a ceea ce simt. Învață că nu există sentimente bune sau
rele ci sentimente pe care ne place să le avem mai des decât altele. Toate sentimentele sunt acceptate, doar unele
dintre ele preferate. Pentru sentimentele neplăcute copiii învață cum să le accepte și să le răspundă astfel încât
dispoziția lor emoțională să se schimbe către zonele de confort.

Teaching Emotional Intelligence to Children: Fifty Fun Activities for Families, Teachers and Therapists – Lynne Namka
https://learnatcornerstone.com/teaching-emotional-intelligence/
https://www.naeyc.org/resources/pubs/yc/mar2017/teaching-emotional-intelligence

Activități matematice distractive în grădiniță – Dobre Ramona
Vârsta preşcolară reprezintă stadiul la care se înregistrează ritmurile cele mai pregnante în dezvoltarea intelectuală a copiilor.
Gândirea logico-matematică își are fereastra de oportunitate între 1 și 4 ani. Expunerea la concepte cantitative – precum ”mult/puțin”,
”greu/ușor”, ”mare/mic”, ”gros/subțire” – ajută, de pildă, la dezvoltarea gândirii critice. Sarcinile de sortare, numărare, receptare a
ritmurilor muzicale dezvoltă gândirea logică. Aceste perioade critice demonstrează importanța mediilor stimulative și conforme vârstei.

Convinşi fiind de faptul că simpla imitaţie şi reproducere duc întotdeauna la pasivitate intelectuală, am luat în considerare
recomandarea făcută de J.J.Rousseau ,,Apropie-l pe copil de probleme şi lasă-l să răspundă singur” am ajuns la concluzia că cea mai bună
cale de a introduce copilul în tainele matematicii este jocul, cu componenţa sa distractivă, prin care acesta este deprins să alcătuiască el
însuşi probleme şi să descopere singur, prin efort propriu modalităţi de rezolvare. Așadar, iată cum matematica poate fi distractivă:
Microbii i-am domolit, numărând și potrivind !
Folosindu-ne de pahare de unică folosință, cartonașe și bilețele numerotate în concentrul 1-4, împreună cu preșcolarii grupei
mijlocii am discutat despre importanța igienei personale. Astfel, am adus în discuție, în versuri, ”Prietenii mei”- săpunelul și apa călduță.
Aceștia i-au ajutat pe copii să-și reamintească informații importante pentru fiecare dintre noi dar și să recunoască într-un mod distractiv
cifrele învățate.

Norișorul trist
Ingredientele pentru acest joc matematic sunt următoarele: un zar atractiv colorat, o foarfecă buclucașă, un norisor supărat nevoie-mare și
o grupă de copii mereu pregătită să vină în ajutorul celor care sunt supărați. Prin intermediul jocului am exersat numerația, am recunoscut cifrele
în limitele 1-3 și nici motricitatea fină nu a rămas de-o parte. La final toți am fost fericiți, copii și norișori deopotrivă.
Știm că jocul are o mare importanță în dezvoltarea armonioasă a copilului și nu putem trece cu vederea nici faptul că jocul presupune uneori
rezolvare de probleme.
”Jocul este cel mai elevat tip de cercetare.”- Albert Einstein

5 idei de jocuri pentru zile ploioase – Floroiu Mădălina
1. “Văd, văd…”
De ce ai nevoie?

de cel puţin 2 persoane

cameră.
Ce trebuie să faci?
Păi este simplu. O persoană spune “Eu văd…”, iar ceilalţi întreabă “ce vezi?”, iar prima persoană continuă descrierea obiectului pe care îl
vede în cameră, poate da indicii despre culoarea obiectului sau poate complica puţin jocul şi poate spune cu ce sunet începe acel obiect –
ceilalţi participanţi la joc trebuie să ghicească obiectul.
2. Turnul de monede
De ce ai nevoie?

Monede

Pahare de unică folosinţă
Ce trebuie să faci?
Aşezaţi paharele şi împrăştiaţi toate monedele pe o suprafaţă plană. Stabiliţi din câte monede trebuie să fie turnul făcut, iar cel care
reuşeşte să stivuiască primul monedele, fără ca acestea să se dărâme acela câştigă jocul.

3. Echilibru pe o linie
De ce ai nevoie?
 Bandă colorată (ce se poate lipi pe gresie sau parchet)/ sfoară colorată (în caz că
avem covor)
 Jucării de pluş
 Muzică
 O suprafaţă plană şi confortabilă

Cum se joacă?
Faceţi un “circuit” folosind banda/ sfoara şi încercaţi să mergeţi în echilibru de-a lungul liniei cu braţele
întinse. Puteţi începe cu 3 ture consecutive şi puteţi adăuga şi o melodie distractivă. Apoi, la următorul traseu puteţi
complica puţin lucrurile, adăugând mici “obstacole” – de exemplu, puteţi adăuga pe traseu jucării de pluş, iar participanţii
la joc trebuie să sară peste ele, apoi să revină la mersul în echilibru.

4. Teatru bazat pe o poveste
De ce ai nevoie?
 O carte de poveşti
 Haine – pentru a imita costumele personajelor
 Alte accesorii pentru a imita “recuzita” din poveste
Ce trebuie să faci?
Citiţi împreună cu cel mic o poveste simplă, uşor de jucat. Găsește una dintre scenele pe care le poți juca cu micuțul tău
și apoi fă o listă cu personajele principale din scena respectivă și dialogul de bază pe care trebuie să-l urmezi. Apoi
îmbrăcați-vă ca unul dintre ei folosind haine care simulează costumul. Când citești povestea trebuie să acționezi ca
personajul și apoi să faci un dialog simplu la care micuțul tău trebuie să participe făcând ceva simplu, dar legat de poveste.
Încearcă-l de câteva ori, iar apoi invită-ți familia să vadă o reprezentație simplă a unui episod al poveștii. Puteți adăuga
scene pentru a finaliza întreaga poveste. Acest exercițiu îi va fi de mare ajutor micuțului tău, deoarece va trebui să
memoreze dialogurile.
Puteţi chiar să inventaţi un final nou pentru poveste.

Suflarea mingiei de ping-pong
De ce ai nevoie?
 Mai multe mingi de ping-pong (una per jucător)
 Pahare de unică folosinţă (unu per jucător)
 Bandă/ scotch
 Cilindru de carton (unu per jucător)
 suprafață ridicată (suprafață de masă sau bucătărie)

Cum să joci?
Puteţi folosi tuburile de carton de la rolele de şerveţele. Lipiți paharele de plastic de la capătul mesei cu scotch.
Participanţii la joc stau la celălalt capăt al mesei și rugați-i să sufle prin tuburi în mingile de ping-pong fără să le
atingă (nu trebuie să le împingă cu tuburile) până când le pot introduce în pahare.
Cine reușește să ajungă cu mingea câştigă cursa.
SPOR LA JOACĂ!
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Motivația în context școlar- prof. Corina Jianu
În „ Marele Dicționar al Psihologiei”, motivația este definita ca o suma de „procese fiziologice și psihologice responsabile de
declanșarea, menținerea și încetarea unui comportament, ca și de valoarea apetitiva sau aversivă conferita elementelor de mediu
asupra cărora se exercita acel comportament”. Motivația este considerată ,,motorul” personalității.
Motivația învățării presupune mobilizare elevului în a asimila cunoștințe și a-și forma priceperi și deprinderi. Reprezinta una
din cauzele insuccesului/ succesului școlar.
Atunci când un elev este motivat, este perseverent și învață mai bine. Activitatea de învațare se poate afla în relație cauzală
cu motivația. Cu cât elevii se bucura de rezultatele învățării, cu atât devin mai conștiincioși și mai motivați să obțină rezultate bune.
În relația motivație-performanță, accentul trebuie pus pe ambele aspecte, deoarece se influențează reciproc.
În relația nivel de aspirație- motivație, cunoașterea posibilităților individuale este foarte importantă. Dacă nivelul de aspirație
este mult prea înalt față de posibilitățile reale, va duce la eșec, frustrare, resemnare și chiar la pierderea încrederii în forțele proprii.
La fel de nociv este și un nivel scăzut al aspirațiilor față de posibilitățile reale, deoarece elevul se obișnuiește să obțină fără prea
mult efort ceea ce își propune, ducând la comoditate sau la lipsa de ambiție.
Este considerat potrivit acel nivel de aspiratie care este corespunzător posibilităților maxime ale elevului. Motivație
intrinsecă vs motivație extrinsecă
Motivația intrinsecă izvorăște dintr-o nevoie interioară de cunoaștere, din placerea de a descoperi lucruri noi, din pasiunea
pentru o anumită activitate, ceea ce face să fie precedată de satisfacție și de împlinire. Atunci când elevii sunt motivați intrinsec, nu
consideră că depun un efort prea mare pentru a învăța, ci fac totul din plăcere, nu din constrângere. Informațiile învățate astfel sunt
reținute cu usurință și pentru o perioadă îndelungată.

Motivația extrinsecă presupune faptul că învățarea se realizează fără o plăcere interioară, fiind influențată de factori externi (obținerea
notelor bune, lauda, obținerea recompenselor materiale).
Amotivația reprezintă absența oricărei forme de motivație.
Strategii de stimulare a motivației elevilor
Rolland Viau recomandă următoarele strategii:
-Gandirea pozitivă în fața unei situații dificile ( ,,sunt în stare să reușesc chiar dacă este greu``);
-Stabilirea standardelor de reușită în mod realist, apelând la reușitele anterioare și la evitarea comparării cu ceilalți;
-Elevii își pot fixa obiectivele învățării, atunci cînd este posibil;
-Elevii pot verbaliza operațiile pe care le execută pentru a fi conștienți de etapele de rezolvare a unei sarcini. În acest mod sunt ușor
de remarcat procedurile executate corect, dar și cele care au nevoie de exercițiu suplimentar.
-Elevul nu trebuie să se învinovățească si să se judece prea aspru atunci când greșește.
Pentru elevii lipsiți de motivație, cadrul didactic ar trebui să tină cont de următoarele aspecte:
-acordarea atenției pentru reușitele lor;
-explimarea încrederii în potențialul lor de a reuși;
-evitarea situațiilor competitive prin care elevii pot pierde;
-evitarea observațiilor în fața colegilor;
R. Ames și C. Ames (1991) au identificat o serie de comportamente ce indică dificultăți de motivație. Acestea sunt utilizate în
stabilirea profilului motivațional al elevului.

Comportamentele urmărite sunt: amânarea momentului începerii unei activități, dificultăți în luarea deciziilor, fixarea unor scopuri
greu de atins, alegerea celei mai rapide modalități de rezolvarea a problemei, neîncrederea în șansele de soluționare, refuzul de a
încerca să desfășoare o altă activitate, graba și neatenția cu care se realizează activitatea, abandonarea rapidă a unei activități și
punerea eșecului pe seama încapacității de a face lucrurile solicitate.
Cadrul didactic trebuie să pună accent pe faptul că rezultatele bune se obțin în urma efortului susținut, iar atenția trebuie să fie
acordată în egală măsură, tuturor elevilor, indiferent de capacitățile lor. Lucrul în echipă, întărirea comportamentelor pozitive,
utilizarea dialogului ca instrument principal, adaptarea învățării la toate nivelurile și aprecierea contribuției fiecăruia la munca de
grup, îmbunătățesc motivația elevilor și creează acele legaturi bazate pe cooperare, toleranță și acceptare, ce au rol în dezvoltarea
armonioasă a fiecărui elev.
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Obiectivele predării-învăţării matematicii la clasele I-IV- prof. Oana Alexandru
Obiectivele educaţionale reprezintă o componentă a finalităţilor şi se definesc în strânsă corelaţie cu idealul educaţional şi cu
scopurile învăţământului. Idealul educaţional indică valorile supreme, modelul sintetic şi abstract de personalitate ce se proiectează
într-o anumită etapă istorică dată. Scopurile învăţământului şi educaţiei orientează direcţiile principale pe termen mai lung spre
care trebuie să se îndrepte acţiunea pentru realizarea şi dezvoltarea lui.
Obiectivele reprezintă o concretizare, o specificare a scopurilor, atingând treapta operaţionalităţii în acţiune. În funcţie de obiective
se defineşte, anticipează, organizează, evaluează şi reglează întreaga structură a activităţii pedagogice: conţinuturile, metodele şi
mijloacele, formele de organizare a activităţii, relaţiile învăţător-elevi, sistemul de evaluare a
randamentului şi progresului şcolar. Obiectivele educaţionale orientează activitatea în toate compartimentele educaţiei, ele
constituind termeni dereferinţă pentru activităţile instructive educative şi evaluarea rezultatelor obţinute.
Pentru a se asigura condiţii optime de realizare a obiectivelor educaţionale, se impune, atât formularea (definirea) lor cât mai
precisă (întermeni comportamentali care se referă la manifestări vizibile, controlabile şi măsurabile) cât şi tipologizarea şi
ierarhizarea lor în ordinea valorii, a importanţei, ceea ce se traduce practic în elaborarea unei taxonomii a
obiectivelor, care să servească conceperii şi desfăşurării activităţilor didactice.
În spaţiul celor trei domenii de clasificare se afirmă două tendinţe: formularea obiectivelor în termeni comportamentali şi
elaborarea de modele taxonomice şi morfologice de organizare a obiectivelor. Enunţarea rezultatelor aşteptate ale instruirii sub
forma unor acţiuni, operaţii, produse constatabile sau, altfel spus specificarea a ceea ce vor fi capabili să facă
elevii la încheierea unui proces de predare-învăţare exprimă esenţa definirii comportamentale a obiectivelor. Pornind de la modelul
taxonomic al obiectivelor specifice pentru domeniul cognitiv elaborat de B. S. Bloom, specialiştii americani în domeniul
matematicii au elaborat o clasificare a componentelor cognitive aplicată pentru domeniul şcolar.

Sintetic, această versiune este următoarea:
• cunoaştere: a cunoaşte terminologia, faptele şi regulile;
• exprimare: a transpune dintr-un limbaj în altul, a exprima ideile sub o înţelegere; forma verbală, simbolică sau geometrică; a
raţionaliza sistemele;
• manipulare: a stabili algoritmi; a folosi anumite tehnici; aplicare;
• analiza: a analiza datele, a descoperi definiţiile, a determina pertinenta informaţiei primite; a constata existenţa anumitor mecanisme,
izomorfisme şi simetrii; a analiza dovezile; a constata necesitatea unei informaţii complementare; a constata necesitatea unei dovezi sau
a unui
exemplu contrar;
• alegere: a face comparaţii; a alege faptele şi tehnicile; a decanta; a prevedea; a aprecia, a schimba optica; a alege un nou sistem de
simbol;
• sinteza: a specifica şi a generaliza; a emite (formula) ipoteze, a formula (compune) probleme; a elabora o dovadă sau a defini o
problemă după un plan de idei;
• evaluare: a aprecia răspunsurile; a judeca gradul de corectitudine al cestora; a evalua procedeul folosit pentru a ajunge la o soluţie, a
intuit dovezile; a aprecia importanţa unei probleme după anumite criterii.
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Rolul parteneriatului școală – familie.
Modalități de realizare a parteneriatului școală – familie- prof. Mădălina Cristea
Să fii alături de un copil de-a lungul dezvoltării sale
înseamnă adesea renunțare, depărtarea de planurile făcute,
de propriile dorințe, pentru a-l însoți, acolo unde este el,
acolo unde alege să se dezvăluie.” (Jacques Salome, 2007, pag. 22)

În societatea în care trăim întâlnim schimbări profunde și rapide, iar învățământul nu iese din acest tipar, prin urmare, nu poate stagna,
e prioritar să se adapteze pentru a face fața cerințelor. Pentru că trăim într-o lume care se tot schimbă și educația la rândul ei cere
schimbare. Este normal să trecem prin schimbări, să le înțelegem și să le acceptăm, într-o manieră proprie. În zilelor noastre, avem pe zi
ce trece mai puțin timp pentru a reflecta. Cine altcineva, alături de părinți, cunoaște mai bine copilul, decât dascălii? Ei sunt cei care
încercă să le cunoască nevoile și cerințele, iar pentru ca munca să dea rezultatele așteptate fiecare trebuie să-și pună întrebarea, dacă
ceea ce le oferă copiilor și cum le oferă, le este într-adevăr de ajutor. Nevoile copiilor se diversifică de la o generație la alta, de la copil
la copil, însă există anumite coordonate ce vor rămâne constante în ceea ce privește relația copil-părinte, indiferent de perioadă, zonă ori
familie. Uneori întâlnim părinți ce doresc să ofere copiilor ceea ce lor le-a lipsit în copilărie, pentru a evita ca viitorul adult să se
confrunte cu imposibilitatea de a depăși anumite frustrări sau neajunsuri din cauza unei relații parentală deficitară. Orice adult își
dorește să crească un copil foarte bine pregătit pentru viață, pentru ziua de mâine, care să fie echilibrat și încrezător în sine, dar și în
propriile capacități. Copiii nu apar pe lume însoțiți de un ghid de utilizare, iar faptul că devii sau că ești părinte nu înseamnă că știi
instinctiv ce ai de făcut. Comportamentele parentale se formează în timp, pe măsura experimentării vieții trăite în familie sau lângă
copil. Ele se dezvoltă ca abilități, deprinderi, capacități, valori, soluții găsite la problemele aduse în viața de familia, în fața părinților.

Educația este o șlefuire a caracterului, este ca o artă, care face să treacă conștientul în subconștient, este un rezultat al vieții de familie și
al școlii. Aceasta ne însoțește pe tot parcursul vieții. Pentru ca o persoană să aibă șansa de a primi o educație normală și corectă trebuie
să crească într-o familie care să îi ofere modele pozitive de urmat, părinți care să se implice real în activitatea de la școală, să-l susțină și
să-l încurajeze pe toată perioada copilăriei. Lângă familie, școala joacă un rol foarte important în procesul educației și a-l dezvoltării
personalității umane. Relația dintre părinți și profesori, reprezintă un parteneriat care ajută la dezvoltarea fizică și psihică normală a
copilului.
Parteneriatul este o bună colaborare între două părți cel puțin, care poate crește constant, unde fiecare membru își are propriile atribuții.
La baza parteneriatului stă ideea că ce care colaborează au mult mai mult de câștigat decât dacă ar acționa singuri. Parteneriatul trebuie
să se bazeze pe respect și încredere reciprocă, astfel încât succesul să fie produsul muncii depuse. În parteneriatul școală – familie
beneficiarii sunt elevii.
Importanța parteneriatului dintre cele două instituții, școala și familia, atrage o mare responsabilitate și colaborare din partea fiecăruia,
care să se direcționeze asupra copilului. Motivul pentru crearea unui astfel de parteneriat este din dorința de a ajuta elevii să aibă un
succes real la școală, apoi ca mai târziu să-și formeze o personalitate și o bază morală pentru viața ce urmează.
Implicarea părinților în parteneriatul școală - familie este ceva mai mult decât receptarea pasivă a unor informații de către părinți. Acest
fapt se reflectă în realitate prin asocierea parteneriatului profesor - părinte cu practici ce țin de sfătuirea, orientarea și formarea părinților
pentru ca aceștia să ofere suport pentru dezvoltarea cognitivă a propriilor copii (Karila și Alasuutari, 2012).

Parteneriatul școală –familie reprezintă o problemă actuală importantă, în învățământul românesc. În România, conform Legii
educației naționale nr. 1/2011, părinții sunt considerați parteneri principali și beneficiari ai procesului de învățământ.
Un parteneriat școală - familie are beneficii în planul performanței academice a elevilor. În comportamentul elevilor se diminuează
rezistența și se reduc efectele negative ale stresului și inechităților sociale, se dezvoltă competențele sociale ale elevilor, scade nivelul de
participare a adolescenților în activități de risc (Moore și Day-Vines, 2010).
Principalul motiv pentru care s-au creat astfel de parteneriate vine din dorința de a ajuta elevii să aibă cât mai mult succes la școala și,
mai târziu, în viață. Cât despre relația școală-familie se impun anumite deschideri către părinți privind aspectele școlare,
psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc.
Modalități eficiente de realizare a unui parteneriat școală – familie
Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte se concentrează pe același subiect și anume, copilul nostru și școlarul nostru. Cadrele
didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl interesează și-l pasionează, iar părinții vor cunoaște în
ce momente să-l susțină pe școlar, în ce fel să-l motiveze și să-l ajute. Ea este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să
contribuie la dezvoltarea societății și să ia parte activă la viața, să fie pregătit pentru muncă.
Factorul hotărâtor pentru succesul școlar este colaborarea directă și activă în cadrul ecuației școală - familie. Efectul colaborării cu
părinții asigură reușita scopului educațional. Pornind de la necesitatea cunoașterii sociopsihopedagogice a adolescentului, școala
stabilește colaborarea cu familia sub diverse forme. Urmărind formele comune, distincte și diferențiate pe care viața de elev o prezintă,
părinții pot completa, susține și dezvolta personalitatea viitorului adult cu o singură condiție – colaborarea cu școala.
Astfel întreținerea unei bune relații aduce multiple beneficii în primul rând elevilor, apoi îmbunătățește climatul educativ din școală și
ajută la rezolvarea unor probleme ale comunității.

Pentru realizarea acestui lucru este nevoie de eforturi la nivelul instituțiilor școlare, al pregătirii cadrelor didactice, dar și la nivel
individual într-un efort comun al părinților și elevilor. Dacă în trecut acestea reprezentau activități opționale, în prezent ele au un rol
esențial în educația copiilor. Prin parteneriatul școală – familie se urmărește realizarea unei comunicări eficiente între cei doi factori și
punerea de comun acord a sistemelor de valori și a cerințelor de la copil.
În ultimii ani se pune accent și pe un angajament mutual clar stabilit între părinți și școală. Scopul angajamentului are ca principiu
asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului de învățământ prin implicarea și responsabilizarea părților în educația
beneficiarilor direcți ai educației elevilor. Astfel:
Școala are responsabilitatea cea mai importantă în procesul instructiveducativ.
Părintele este o persoană responsabilă pentru educarea și comportamentul
copilului și pentru colaborarea cu școala spre beneficiul copilului.
Elevul este și el responsabil pentru propria educație. Pentru o relație optimă cu părinții este nevoie de a îmbina variate forme de
comunicare și metode de colaborare a școlii cu familia. Unele dintre acestea sunt: ședințe, lectorate, consultații individuale,
comunicarea pe platforme educaționale, convorbiri telefonice, chestionare, organizarea de excursii, drumeții, Târguri de Crăciun, de
mărțișor, serbări, evenimente școlare, de ateliere desfășurate împreună cu familia, reviste, site-ul școlii, săptămâna porților deschise, de
activități pentru familie (ziua mamei, ziua tatălui, ziua bunicilor) și desfășurarea unor activități organizate în comun cu părinții elevilor.
Cu toate aceste dezavantajul cel mai evident constă în faptul că acțiunile parteneriatului educațional nu se planifică în baza unor analize
profunde, nu se consideră obligatorii și nu se monitorizează continuu pentru a lichida la timp lacunele și greșelile comise.

Părinții trebuie să vadă în școală un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i poate ajuta prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să
o afișăm. Așadar, e o sarcină a școlii să identifice situațiile problemă, din familiile copiilor, să dirijeze pe cât posibil strategiile educative în
favoarea elevului și să conștientizeze că relația de colaborare școală-familie este determinantă în educarea copiilor.
Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei și un punct comun pe care îl are aceasta cu școala este orientarea școlară și
profesională. Cei mai mulți părinți sunt bine intenționați în alegerea unei scoli pentru copilul lor, dar, de multe ori, buna intenție și buna
credință sunt tocmai sursele greșelilor lor deoarece acestea nu țin loc de competență.
Familia și școala sunt agenții educativi cu o influență covârșitoare asupra formării și dezvoltării personalității copilului.
Cercetările arată că „în programele în care părinții sunt implicați elevii au performanțe mai mari la școală decât aceleași programe, dar în
care părinții nu sunt implicați” (Henderson și Nancy, 1995).
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Motivația optimă și motivația suboptimă-prof.Corina Cernea
Motivația este ceea ce mobilizează individul să acționeze. Conform Teoriei Autodeterminării dezvoltată de psihologii Richard Ryan
și Edward Deci, omul se naște cu trei nevoi psihologice de bază: nevoia de conectare (de atașament și apartenență, nevoia de iubire și de
a fi iubit, nevoia de a fi văzut, respectat, valorizat) , nevoia de competență ( dobândirea de cunoștințe, de a crește și de a se dezvolta) și
nevoia de control sau autonomie ( de a lua decizii, de a face alegeri, de a fi autonom). Cei doi psihologi susțin faptul că atunci când toate
cele trei nevoi psihologice de bază sunt satisfăcute, individul devine auto-determinat și capabil de motivație intrinsecă.
Motivația nu este o cauză ci un efect și conform lui Susan Fowler , în cartea ei ”Noua știință a motivării”, se poate constitui un spectru
al motivației. Există astfel motivație suboptimă ( externă) cu derivatele ei- motivație dezinteresată, externă și impusă și motivație
optimă ( internă) care are ca derivate: motivația aliniată, integrată și inerentă.
Le vom lua pe rând și voi începe cu motivația dezinteresată care înseamnă atunci când un copil nu simte că își satisface nevoile
psihologice de bază mai sus menționate și se manifestă prin revoltă ori pasivitate ( nu dorește să își facă temele, nu învață, nu citește
fiindcă nu se simte apreciat, nu are control, nu poate fi sursa acțiunilor lui, etc). Motivația externă este cea care se bazează pe
recompensă, însă durează puțin ca și timp iar copilul se demotivează foarte repede,după ce primește recompensa. De asemenea el va
funcționa numai pe baza recompenselor, fiind mai importante decât acțiunea în sine- scopul este recompensa.
Motivația impusă se bazează de cele mai multe ori pe frică, fiindcă pedeapsa este cea la care se recurge în cele mai multe cazuri,
iar copilul acționează de frica pedepsei. De exemplu: Dacă nu îți faci temele nu mai mergem la ziua prietenei tale- deci copilului i se
impune a face un lucru, altfel suportă consecințele , în cazul acesta nu va mai participa la o zi de naștere a unei prietene la care și-ar fi
dorit să meargă. Deci orice încălcare a unei reguli, atrage după sine o pedeapsă, copilul fiind motivat din exterior, prin impunerea
pedepsei.

Motivația aliniată înseamnă că fiecare acțiune pe care copilul o întreprinde se leagă de un scop bine definit ori de valori și principii
insuflate de către adult ( faptul că tu ca adult reprezinți un model demn de urmat cu principii și valori bine formate, este un lucru pe care
copilul îl copiază și îl urmează. Exemplu: spălatul pe dinți de două ori pe zi, fiindcă așa ne putem păstra o igienă orală foarte bună,
reciclarea fiindcă așa păstrăm planeta curată , cititul în fiecare seară, fiindcă ne dezvoltă creativitatea și ne îmbogățește vocabularul, etc.
Toate acestea pot fi rutine și exemple demne de urmat de către copii în orice familie, rutine care devin valori și principii pentru copilul
care va deveni adultul zilei de mâine).
Motivația integrată este poate cea mai importantă motivație fiindcă ea duce la performanță. Fiind o motivație internă copilul face
lucrurile cu drag, cu pasiune, cu talent. Părintele nu trebuie să acționeze din exterior, fiindcă copilului îi place ceea ce face, pune pasiune
și poate face performanță, fiindcă exersează mereu.
Motivația inerentă este ultima formă de motivație optimă care înseamnă acele lucruri pe care nu te poți abține să le faci, care dau
dependență, deci nu te mai poți autoregla. În timp ce la motivația integrată te poți autoregla, poți controla plăcerea și pasiunea, la
motivația ineretă pierzi simțul rațiunii, îți pierzi controlul.
În concluzie, pentru a crește motivația copilului este necesar să aflăm care sunt cauzele pentru lipsa de motivație, să observăm
dacă sunt satisfăcute cele trei nevoi psihologice de bază, să ajutăm copilul să-și dezvolte autonomia, să creăm un mediu de învățare
plăcut, atractiv, să-i validăm sentimentele, să empatizăm cu el, să-i descoperim stilul de învățare și să-l ajutăm să devină mai organizat,
pentru a putea ajunge la performanță.
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Temele pentru acasă- prof. Maria Cristina Mehedințu
Temele reprezintă o parte importantă în educația copiilor. Temele pentru acasă se dau pentru aprofundarea și consolidarea noțiunilor
învățate în clasă, pentru încurajarea învățării în timpul liber și dezvoltarea abilităților de cercetare și organizare a informațiilor. Scopul
temelor este de a fixa și de a exersa cunoștințele predate la școală și, în același timp, de a-i ajuta pe elevi să devină mai organizați și
mai responsabili și să gestioneze timpul corespunzător. Lucrul individual îi mărește elevului încrederea în sine și îi lărgește volumul
de cunoștințe. Începând cu clasele primare și până la finalizarea studiilor, temele vor exista în viața elevilor. Acestea au diverse forme
și se dau în funcție de vârstă, materie, complexitate sau mod de realizare (individual sau în echipe).
Ajutorul părinților în realizarea temelor este extrem de important, iar interesul arătat de aceștia pentru teme, le validează ideea că
sunt importante în educația lor. Privitor la legătura dintre teme și rezultate școlare, unele studii arată că aduc beneficii academice.
Ajutorul nu constă în realizarea temelor de către părinți, ci în oferirea de suport atunci când este solicitat. Implicarea exagerată a
părinților are efecte negative în dezvoltarea elevului; întodeauna responsabilitatea realizării temelor trebuie să fie a copilului. În
realizarea unor proiecte complexe care necesită investigații, implicarea părinților poate avea efecte benefice, iar interacțiuniile de
ambele părți fiind unele plăcute, ajutând la cultivarea relației părinte-copil. Pentru ca temele să nu fie percepute ca fiind o povară, un
factor important este mediul de lucru. Această zonă trebuie să fie plăcută, bine iluminată, cu suficient spațiu pentru materialele cu
care lucrează. Lucrurile care îi pot distrage, cum ar fi telefonul, televizorul, un geam deschis de unde se aud diverse sunete, trebuie
îndepărtate. Ora târzie pentru realizarea temelor nu ajută la concentrare, copilul fiind obosit are un ritm mai încetinit și nu reușește să
obțină rezultatele dorite.

Timpul în care copilul își păstrează concentrarea este limitat, de aceea sunt recomandate pauzele. Modul de raportare la teme, tonul
folosit și importanța acordată temelor de către părinți și profesori oferă un exemplu de percepere a acestora.
Uneori, este necesar să ajutăm elevii să-și găsească motivația în realizarea temelor, explicându-le importanța lor. Se pot găsi soluții
pentru a face unele dintre teme mai distractive, cum ar fi mersul la muzee, la teatru. Profesorul trebuie să caute premise favorabile
pentru ca tema să fie receptată și realizată cu bunăvoință și plăcere. Temele pentru acasă pot fi considerate o punte care leagă școala
de familie, fiind un mod de continuitate și consolidare a noțiunilor predate în clasă.

Studiul nivelului de adaptare al elevilor la viața școlară.
Indicatori de adaptare- prof. Antoanela Anghel
Adaptarea elevului la viața școlară reprezintă un întreg proces ce are la bază mai multe sfere. Sfera relațiilor sociale, sfera
achizițiilor de ordin cognitiv și sfera rutinelor și regulilor aferente mediului școlar reprezintă principalii indicatori de adaptare
ai copilului la mediul școlar.
Perioada școlară “mică” se încadrează între 6 și 12 ani și este apreciată de către psihologi ca fiind “etapa finală a copilariei”.
În centrul universului social al copilului își face apariția învățătorul, considerat ca fiind un element de referință al întregii
perioade dedicate ciclului primar.
Învățătorul are rolul de a crea contextele potrivite fiecărui elev și de a se adapta permanent nevoilor lor de dezvoltare pe toate
planurile.
Pentru optimizarea demersului didactic și pentru prevenirea unui eventual eșec școlar, învățătorul / profesorul trebuie să
aplice la clasă următoarele:
•O abordare pozitivă față de actul educațional;
•Dragoste și dăruire față de elevi;
•Raportarea la nevoile individuale ale elevilor;
•Tact pedagogic (îmbinarea metodelor moderne cu cele tradiționale);
•Menținerea unei relații active școală- familie;
Inadaptarea școlară a copilului poate fi reprezentată prin diverse forme cum ar fi: rezultate școlare slabe, lipsa interesului
pentru școală, apatie ajungând până la refuzul de a mai frecventa respectiva instituție de învățământ.

Un rol esențial în adaptarea copilului la mediul școlar îl are și familia. Modul în care copilul a fost expus la stimuli și situații din
viața cotidiană va face diferența în acest proces de adaptare.
Un părinte deschis, comunicativ, empatic și afectuos își va stimula copilul să îi urmeze exemplul consituind astfel premisele unei
adaptări corecte și line în raport cu mediul școlar.
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Pestalozzi – rolul mamei în educația copilului-prof. Cătălina Crețu
John Heinrich Pestalozzi a fost un pedagog elvețian și un reformator în educație. Tatăl său a murit la vârsta de 33 de ani astfel
că educația celor trei copii rămâne în sarcina mamei și a credincioasei femei de serviciu.
În dorința de a-și ajuta semenii, Pestalozzi face sacrificii pe care alții le-au considerat o nebunie. El și-a sacrificat
viața și sănătatea cu scopul de a găsi o metodă prin caare mamele să obțină îndrumare pentru a-și învăța singure copiii. Pestalozzi
și-a transformat casa de la țară într-o școală, iar în acest timp a scris „Orele de seară ale unui emerit”(1780). A urmat „Leonard și
Gertruda”.
Johan Pestalozzi a dat mamelor rolul divin pe care natura însăși l-a rezervat acestora. El a fost influențat de femeile din viața sa:
Ana, servitoarea Elisabeta, de devotata Babeli, dar mai ales de mama sa.
În 1801, Pestalozzi face o expunere a ideilor sale despre educație în cartea sa „Cum își învață Gertruda copiii”. Cartea are 14
capitole, scrise sub formă de scrisori adresate patriotului din Zurich, Heinrich Gessner(tipograf și editor, fiul poetului Solomon
Gessner. Metoda sa este de a începe de la ușor la mai greu.Se începe cu observația, trecând apoi de la observație la conștientizare,
de la conștientizare la vorbire. Urmează măsurarea, desenul, scrierea, numerele și apoi raționamentul. Esența acestei metode este
intuiția. Intuiția asigură informarea, dar și formarea, deoarece dezvoltă organele de simț, gândirea și vorbirea. Pestalozzi a căutat o
metodă de educație și a gasit-o. El stătea în picioare, în mijlocul copiilor, pronunța cuvintele și îi punea să le repete. Rezultatul a
fost remarcabil.Numărul mare de copii pe care îi instruia a dus la punerea în practică a unei alte metode care a avut un rezultat bun.
I-a pus pe copii să deseneze, să lucreze și să scrie în timpul lecției. Astfel el a realizat că înțelegerea temeinică a noțiunilor
elementare crește puterea de înțelegere a copiilor, dar și sentimentul de încredere.

Printr-o astfel de metodă copiii „voiau și puteau, stăruiau, izbuteau și se bucurau. Nu se comportau ca niște școlari care învață, ci ca
niște copii care simțeau trezindu-se în ei puteri necunoscute.”
Devenit învățător în orașul Stanz, Pestalozzi dezvoltă o metodă prin care copiii îi învățau pe copii.Cei mai avansați le spuneau
celorlalți ceea ce ei știau deja, iar aceștia repetau după el.
Mutat în orșul Gurnigel, el a hotărât să-și continuie aici căutările. În acest oraș, ajunge la concluzia că prima oră a învățământului
este ora nașterii și că învățământul trebuie dezvoltat și adaptat puterilor copiilor.Pentru a dezvolta inteligența copiilor mici,
Pestalozi consideră că trebuie să mărim treptat cercul intențiilor, să întipărim în memorie cunoștințe pe care copiii să și le câștige și
să-i învățăm un limbaj care să cuprindă reprezentările pe care natura și arta le-au procurat până aici.
Scrisoarea a VI-a din cartea sa descrie primele mijloace ale învățământului, Astfel, căutând să-i învețe pe copii citirea, Pestalozzi a
fost silit să-i învețe mai întâi vorbirea, apoi încercând să-i învețe scrisul, a trebuit să-i învețe mai întâi desenul. Este momentul când
Pestalozzi trage concluzia că „numărul, forma și limbajul formează mijloacele elementare ale învățământului.
Pentru învățarea sunetelor, el propune o metodă ce pleacă de la vocale, formând silabe. Această metodă ajută citirea și pronunțarea.
În scrisoarea a VIII-a, Pestalozzi relevă faptul că numărul este al treilea element de învățământ. Dacă numărul conduce la rezultate
sigure, atunci calculul duce la reușita învățământului, adică „dobândirea de cunoștințe precise”.
Scrisoarea a XIII pune în valoare relația strânsă dintre mamă și copilul său. Între cei doi se dezvoltă încă de la naștere sentimente
de dragoste, încredere, recunoștință, supunere. Aceste sentimente sunt primii pași în dezvoltarea personalității.
Esența metodei găsite de Pestalozzi este intuiția, iar mama este cea care dă copilului o învățătură intuitivă. Intuiția asigură
informarea, dar și formarea, deoarece dezvoltă organele de simț, gândirea și vorbirea.

Mama și familia au rol important și în educația morală a copilului.Ea se realizează, după Pestalozzi, în trei etape. Educația morală
începe în familie. Mama are grijă de copilul său și îi dă siguranță. Ea este împinsă să facă aceste lucruri de un instinct natural.
Astfel de sentimente de iubire, încredere și de recunotință începe să se dezvolte și la copilul său. Așa apar primele semne ale
dezvoltării personalității.
Edaucația morală continuă în societate și în școală. A treia etapă, finală, este umanitatea. Sentimentul iubirii, baza educației, se
întinde asupra întregii omeniri. Țelul suprem al educației trebuie să fie umanitatea, iar atingerea lui înseamnă desăvârșirea morală.
Pestalozzi s-a întrebat (în ultima scrisoare) ce le-a dat oamenilor, considerând că dacă metoda lui „răspunde nevoilor omenirii,
atunci valoarea ei întrece cu mult speranțele mele”. Metoda lui decurge din relația mamă-copil, iar ținta principală a acestuia este
„să pună în mâinile mamei un șir întreg de procedee, de mijloace.”
J.H. Pestalozzi propune, asemeni lui J.J. Rousseau, o educație conformă cu natura, considerând rolul familiei primordial în
educarea copilului. El pune pe primul loc rolul mamei. Stabilitatea și afectivitatea din sânul familiei favorizează educația.
Pedagog desăvârșit, Pestalozzi a subordonat totul scopului său nobil de instruire. El și-a sacrificat viața, sănătatea și averea pentru
a-și atinge idealurile.
„OMUL DEVINE OM NUMAI PRIN EDUCAȚIE”
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Idee de predare a tablei înmulțirii la clasa a II-a-prof. Roxana Georgescu-Moise
Dacă ești profesor la clasa a II-a sau părinte al unui copil de 8-9 ani, știi că se apropie momentul în care le vei face cunoștință elevilor/
copiilor tăi cu tabla înmulțirii. Este bine să ai în vedere aspectele metodice, dar nu uita de particularitățile învățăceilor tăi, de
aplicabilitatea conținutului predat și de actualizarea sarcinilor propuse.
Construiește-ți povestea astfel încât copiii să fie atrași de domeniul matematicii și să observe importanța cunoașterii ei în tot ceea ce ne
înconjoară: în familie, la joacă, la școală, în natură, în cărți, în diversele activități desfășurate în timpul liber.
Poți începe prin a studia sau a reciti capitolul destinat înmulțirii dintr-o carte de Metodică a predării matematicii. Continuă cu analiza
Programei școlare pentru clasa a II-a. Fă-ți un plan, stabilește-ți obiectivele, selectează activitățile de învățare potrivite clasei tale/
copilului tău și stilului personal, creează altele noi, alege-ți resursele, aruncă un ochi și la ce fac profesorii din alte sisteme de educație sau
din alte țări și pornește la drum cu încredere și stare de bine. Sunt câteva elemente-cheie de care trebuie să ții seama: exercițiile
pregătitoare, definiția înmulțirii, terminologia specifică, proprietățile operației, activitățile de memorare a tablei înmulțirii. Elevilor le plac
poveștile. De aceea, de fiecare dată când predau un conținut nou, strecor elemente simpatice, care să ușureze învățarea. Mai întâi scriu pe
tablă o operație de adunare cu foarte mulți termeni egali. Elevii sunt foarte uimiți și amuzați în același timp. Ne dăm împreună seama că ne
va lua ceva timp să calculăm această sumă. Explic de ce a fost utilă introducerea unei noi operații, înmulțirea, pentru înlocuirea adunării
repetate.
Pentru proprietățile înmulțirii, utilizez cu succes două descrieri, pe care copiii le îndrăgesc. Le spun despre numărul 0 că este foarte
egoist și că rezultatul este întotdeauna așa cum dorește el. În timp ce numărul 1 este altruist, le oferă celorlalte numere onoarea de a fi
rezultate și se mulțumește cu rezultatul unei singure înmulțiri, 1×1.

În prezentarea terminologiei, le spun că ne vom face prieteni noi, cărora e politicos să le reținem numele. Folosesc poezii și ghicitori
pentru ca elevii să rețină mai ușor noțiuni, reguli de calcul. Iată mai jos două exemple:
Numerele ce se-nmulțesc
Pot fi multe, nu glumesc.
Au diverse calități, valori
Și se numesc factori.
Sunt foarte prietenoși,
Mai deloc pretențioși.
Schimbă locul, se grupează,
Sunt colegi, colaborează.
Rezultatul înmulțirii,
Ruda bună a adunării,
Uneori se memorează,
Alteori se calculează.
Dacă aplici un algoritm
Și păstrezi un bun ritm,
Este lesne de dedus
Și se numește produs.
Este binecunoscut faptul că, la această vârstă și nu numai, jocul este activitatea preferată a copiilor. De aceea, încerc să am întotdeauna
în vedere jocurile lor favorite.

Anul acesta îmi propun să folosesc la orele de matematică:
ojocul pop-it, jucăria anului 2022
opiese Lego, întotdeauna în topul preferințelor
opuzzle-uri, de 3, 6, 9 sau 12 piese
omateriale din natură: frunze, ghinde, castane, conuri, pietricele, crenguțe
ozaruri
ocărți de joc
ojocuri confecționate de copii din materiale reciclabile
ojocuri de organizare, șiruri de elevi, echipe de proiect
ojocuri cu suprafețe sau de pavare, pe caietul cu pătrățele

Pentru fiecare tablă a înmulțirii poți găsi exemple de adunări repetate în realitatea înconjurătoare.
oînmulțirea cu 1– un profesor într-o sală de clasă, un lider în echipă
oînmulțirea cu 2-elevi într-o bancă, părinți, ochi, picioare, urechi, mâini, aripi, pagini ale unei file, mănuși, pantofi, șosete, roți la o
bicicletă, cireșe, jumătăți
oînmulțirea cu 3– ferestre într-o sală de clasă, luni într-un anotimp, laturi ale triunghiului, mese principale într-o zi, fete/ feciori de
împărat, încercări prin care trece personajul principal
oînmulțirea cu 4-roți la o mașină, anotimpuri într-un an, sferturi, laturi ale pătratului, clase gimnaziale, picioare de pisică, bunici, turnee
de Grand Slam într-un an, soliști într-un cvartet, timpi într-o notă întreagă

oînmulțirea cu 5– degete la o mână/ la un picior, zile lucrătoare într-o săptămână, clase primare, jucători într-o echipă de baschet
oînmulțirea cu 6– litere din alfabetul Braille, jucători într-o echipă de volei, fețe ale zarului, laturi ale unui hexagon, sticle de apă
într-un bax
oinmultirea cu 7– zile într-o săptămână, jucători într-o echipă de handbal
oînmulțirea cu 8– picioare de păianjen, volume Harry Potter, note muzicale într-o gamă
oînmulțirea cu 9– numere într-un pătrat magic
oînmulțirea cu 10– cartoane de ouă, unități de același ordin în baza 10
oînmulțirea cu 11– jucători într-o echipă de fotbal
oînmulțirea cu 12– o duzină de chibrituri, douze-12 în limba franceză, luni ale anului
O foarte mare atenție trebuie acordată enunțurilor problemelor. Dacă în formularea acestora utilizăm personajele și eroii
favoriți ai copiilor, învățarea se produce mai ușor și este însoțită de bucurie. Iată câteva exemple: o ajutăm pe Matilda să așeze
cărțile pe rafturile bibliotecii, iar pe Harry Potter să pună într-o anumită ordine baghetele din fiecare Casă, putem calcula
provocările prin care trece Erus în văile magice și aventurile lui Pippi Șosețica.
Dacă în urmă cu 20-30 de ani, învățam tabla înmulțirii de pe vestitele caiete sau rigle, acum o putem exersa cu ajutorul
platformelor și instrumentelor digitale. Iată câteva exemple: www.tablainmultirii.ro , www.99math.com , www.toytheater.com ,
www.splashlearn.com , Misiunea RoboMate de la Editura Edu, soft educational Blob Quest, aplicație pentru telefonul mobil Invață
jucându-te: Matematica lui Erus
Bibliografie: - www.cititoria.ro
Metodica predarii matematicii pentru invatamantul primar, Dumitru Logel

Integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES)în învățământul de masă
Prof.Florența Protopopescu
Numărul copiilor cu dizabilități, cu precădere intelectuale, cognitive sau fizice, a ajuns pe plan mondial la cote ridicate. Cu
acest lucru se confruntă și societatea românească. Din momentul în care acești copii ating vârsta școlară, majoritatea sunt
integrați în învățământul de masă ca elevi cu cerințe educaționale speciale: CES. Integrarea lor implică schimbări de sistem și
de mentalitate la nivelul cadrelor didactice, fiind nevoie în egală măsură de resurse materiale și umane. Resursele umane
presupun cadre didactice formate în această direcție, profesori de sprijin suficienți, logoped, psiholog școlar.
CÂND SĂ MĂ ÎNGRIJOREZ, ca părinte? Mă îngrijorez dacă copilului meu îi este greu: să spună ce vrea, să înţeleagă
ce vor ceilalţi, să-şi facă prieteni, să relaţioneze cu adulţii, să se comporte civilizat/corespunzător locului și situației, să se
organizeze, să se orienteze în spaţiu şi timp, să facă faţă emoţiilor şi manifestă exagerat emoţii (plâns, râs, furie ). Mă
îngrijorez dacă copilul meu are: probleme senzoriale (nu vede, nu aude parțial sau total), probleme fizice (nu se poate deplasa
singur, nu îşi poate folosi bine mâinile). Mă îngrijorez dacă educatorul/profesorul spune despre copilul meu că: perturbă orele
prin intervenţii verbale sau mişcare, nu este atent la ore (nu se poate concentra) , nu face ce i se cere, nu face faţă cerinţelor
şcolare , nu reţine pe termen scurt/ lung informaţia, nu poate învăţa litere/cifre, nu poate efectua calcule, nu poate citi un text,
citește dar nu înțelege ce citește, se comportă agresiv, se comportă evitant, nu socializează cu colegii, refuză comunicarea cu
colegii.

COPILUL MEU ARE CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE (CES) ? Dacă psihologul grădiniţei/şcolii/CJRAE-ului testează copilul şi
determină că gravitatea problemelor pe care le are copilul este peste medie, atunci ar putea ca acesta să se încadreze în categoria
copiilor cu CES. Copilul cu CES este: cu dificultăţi uşoare de învăţare, cu dificultăţi perceptiv-motrice (orientare în timp şi spaţiu,
schemă corporală) , cu deficienţe mintale uşoare/asociate/severe (spre exemplu copiii cu sindrom Down), cu deficienţe senzoriale
(vizuale, auditive), cu deficienţe locomotorii, cu deficienţe de pronunţie, scriere, citire (spre exemplu copiii cu dislexie, disgrafie,
discalculie cu tulburări de comportament sau emoţionale (spre exemplu copiii cu ADHD, sau cu autism).
În cazul în care cadrul didactic este în situația de a include un copil cu CES , va trebui să-și adapteze metodele de predare. Se pot
utiliza diverse materiale didactice ilustrate, va trebui să introducă mai multe exemple practice, să utilizeze grupuri de învăţare prin
cooperare. Proiectarea de materiale trebuie să respecte includerea unei informaţii mai reduse pe aceeaşi pagină; alocarea unui timp
suplimentar pentru notarea datelor, conţinuturilor, ideilor importante, folosirea culorilor contrastante; sublinierea informaţiei cu
creioane colorate; utilizarea în pondere mai mare a exerciţiilor de completare cu răspunsurile potrivite; reducerea sau, după caz,
mărirea caracterului cu care este scris textul; realizarea unor suporturi audio cu conţinutul textului şi versiuni electronice ale cărţii;
reflectarea şi exemplificarea cu extrase din experienţe practice. Strategiile de învățare ar trebui să fie centrate pe dezvoltarea
capacităţii de a comunica cât mai inteligibil și coerent posibil, deprinderea capacităţii de a se exprima cât poate inteligibil, in dialogul
cu cei din jur, consolidarea capacităţii de recunoaștere și uitilizare a alfabetului lb romane prin asociere cu jetoane, imagini, serii
grafice scrise cu caractere mărite, transcrierea corectă și conștientă, după model, a unor silabe, cuvinte, scurte propozitii pe diferite
suporturi grafice, caiete cu format adaptat, tabla magnetică etc. Resursele recomandate sunt: jocuri educative, jetoane, cartonașe
Montessori, resurse digitale interactive (table magnetice, interactive, softuri educaţionale etc.), fişe de lucru adaptate cu cerințe
simplificate semnificativ.

Trebuie acordată o atenție sporită evaluării copiilor cu CES. Se recomandă observarea sistematică, evaluare orală, evaluări adaptate
scrise, stimularea capacității de autoevaluare, matrici Progresive Raven color, fişe de evaluare, observaţia directă, discuţii programate
periodic între cadrele didactice şi părinţii copiilor cu CES, metode de apreciere obiectivă a personalităţii. Părinții trebuie să fie
conştienți de situaţia copilului, să încerce să îl menţină în cadrul şcolar în care se simte bine, confortabil emoțional.
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Modele ale procesului de învățământ- prof. Cuțar Cătălina
Procesul de învățământ reprezintă activitatea instructiv-educativă complexă, desfășurată în mod sistematic și organizat de
către elevi și cadrele didactice, cu scopul de a înzestra elevii cu un sistem de cunoștințe, deprinderi, competențe, pe baza cărora
ei își formează concepția despre viață. Principalele modele de abordare ale procesului de învățământ sunt următoarele:
modelul interactiv: accentuează corelația și interacțiunea reciprocă dintre predare-învățare-evaluare, pentru a evita centrarea
exagerată numai pe predare, astfel încât eventualele eșecuri ale procesului de instruire să poată fi atribuite atât profesorului, cât
și elevului. Din punctul de vedere al modelului interactiv, învățarea este o schimbare în comportamentul elevului, ca urmare a
trăirii unei experiențe proprii.
modelul sistemic: introduce rigoarea analizei în abordarea ansamblului de elemente educaționale, care se află într-o strânsă
interacțiune, asftel încât, perturbarea unui element poate conduce la dezechilibrarea întregului sistem. Calitatea sistemului nu
derivă din calitatea intrinsecă a fiecărui element, ori din calitatea sumei acestora, ci din forța interacțiunilor dintre elementele
componente (obiective, conținuturi, metode, evaluare).
modelul informațional dezvoltă implicațiile teoriei informației în procesul de învățământ, studiind principalele categorii de
informații vehiculate în circuitele interacționale ale procesului, situațional abordând și fenomene informaționale specific.
modelul cibernetic introduce și cultivă rolul mecanismelor de feedback în scopul reglării dar și al autoreglării acestui proces.
Baza autoreglării o reprezintă microdeciziile instrucționale care solicită un timp foarte scurt, viteză de reacție foarte bună și
unele componente ale personalității de tip emoțional și motivațional.

modelul comunicațional are ca obiect de studiu participanții la actul de comunicare, canalul de comunicare, procesele de
codare și de decodare a mesajelor, relațiile dintre participanți
modelul câmpului educațional denumit și model al spațiului de instruire, pornește de la premisa că procesul de predareînvățare-evaluare se desfășoară în limitele unui spațiu complex în care intervin o serie de variabile care condiționează rezultatele
învățării.
modelul situațiilor de instruire exploatează contextul învățării și plasează elevul într-o rețea de relații cu materia de studiat,
plecând de la ideea că învățarea este mereu contextuală și se petrece într-un cadru situațional bine determinat.
Reprezentarea procesului de învățământ este o imagine mentală, o structură cognitivă care marchează decisiv în
plan acțional proiectarea, organizarea și desfășurarea activităților educaționale. Alegerea modelului adecvat situației de învățare
este foarte importantă, tocmai de aceea, cadrele didactice își folosesc competențele metodice pentru o bună desfășurare a
activităților educative.
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Dezvoltarea gândirii logice prin rezolvarea și compunerea
problemelor de matematică-prof. Bălan Georgiana
‚,Matematica este limba cu care Dumnezeu a scris universul.’’ - Galileo Galilei
Matematica este disciplina care are menirea de a forma o gândire investigatoare, creatoare prin intermediul celor
cinci operaţii logice de analiză, sinteză, comparație, abstractizare și generalizare. Cu o bună pregătire matematică, indiferent de
domeniul în care activează, omul poate soluționa problemele socio-profesionale întâlnite de-a lungul vieții. Gândirea formată prin
intermediul matematicii îi oferă elevului posibilitatea de a înțelege celelalte discipline, problemele din natură, ale vieții și societății.
În clasele I-IV se însușesc noțiunile de bază cu care elevul va “opera” pe tot parcursul vieții și pe care se clădește întregul sistem
al învățământului matematic. Înca din clasa I se pot prezenta elevilor probleme (datele, conditia, intrebarea) astfel încât ei să
înțeleagă ce înseamnă rezolvarea problemei, cum se rezolvă o problemă simplă, iar mai târziu una complexa. Prin rezolvarea
sistematică a problemelor nu se urmărește numai formarea unei deprinderi simple de a rezolva un anumit tip sau gen de problemă,
ci formarea unui complex de priceperi și deprinderi care să le dea posibilitatea elevilor de a rezolva în mod independent orice
problemă. „A-i pune elevului probleme de gândire dar mai ales a-l pregăti să-și pună singur întrebări, este mult mai important decât
a-l conduce spre rezolvarea acestora prin modalităţi stereotipice învăţate (Rusu, 1969).” Compunerea de probleme este o activitate
complexă, elevul fiind obligat să respecte structura exerciţiului sau a figurii date și, în raport cu aceasta, să elaboreze textul
problemei, text al cărui raţionament să reclame rezolvarea oferită. Capacitatea compunerii de probleme constituie piatra de început
a nivelului de dezvoltare a gândirii independente, creatoare în aritmetică. În ciclul primar activitatea de compunere începe cu
probleme simple în clasa I și devin tot mai complexe până în clasa a IV-a.

Se face trecerea de la probleme compuse după imagini până la probleme create după scheme, diagrame sau tabele. Problemele pot
fi compuse după mai multe criterii:
compunerea problemelor după obiecte concrete, imagini sau tablouri
compunerea unei probleme după modelul problemei precedente
formularea unei probleme prin completarea întrebării
compunerea problemelor după desene, tabele sau scheme
crearea problemelor când se cunoaște întrebarea
compunerea problemelor de la un exercițiu numeric sau alfabetic
compunerea problemelor prin corectarea și modificarea datelor
completarea de către elevi a datelor care lipsesc
formularea problemelor care se rezolvă printr-o metodă tip
Manual pentru clasa a III-a, pag.29
compunerea problemelor după un plan prestabilit
Exemplu privind compunerea de probleme după desene, tabele sau scheme - Acesta este un procedeu complex în care elevii sunt
puți în situația de a se gândi atât la crearea problemei cât și la relațiile prin care se va rezolva problema.

Rezolvarea și compunerea problemelor de matematică aduc o contributie deosebita dezvoltării gandirii logice
si creatoare. De asemenea, sunt cultivate o serie de atitudini: de a gandi personal si activ, de a folosi analogii, de a analiza o
problema si a o descompune in probleme simple etc. Elevii trebuie încurajați să caute mereu soluții, să-și pună întrebări, să-și
imagineze căi multiple de rezolvare a exercițiilor și problemelor.
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Dezvoltarea competențelor emoționale – element fundamental în
dezvoltarea personală și profesională-prof. Bănică Daniela
Încă din cele mai vechi timpuri, dezvoltarea personalității copiilor și a tinerilor a reprezentat unul dintre principalele obiective ale
educației. Odată cu apariția sistemelor publice de învățare, observăm orientarea către competitivitate și performanțe înalte. Cultivarea
trăsăturilor de personalitate a trecut ușor, ușor, în plan secund, abilitățile socio-emoționale fiind considerate deseori dificil de măsurat,
datorită dezvoltării acestora în diverse contexte educaționale.
În zilele noastre, societatea în care trăim se confruntă cu probleme precum, neîncrederea, comunicarea defectuoasă, dificultate în
stabiliriea unor relații sociale, precum și promovarea excesivă a unor comportamente nepotrivite născute din sentimente negative și
emoții. Toate acestea reprezintă situații pe care din nefericire, le întâlnim din ce în ce mai des. Cu toții avem datoria de a ne adapta
schimbărilor, de a face față cerințelor și de a ține pasul cu tot ceea ce este nou. Ca dascăli, avem o datorie morală, și anume, aceea de
a ține pasul cu noile reforme curriculare, de a ne perfecționa și de a ne (auto)dezvolta cât mai multe competențe care să ne ușureze
atât munca la clasă, cât și relațiile cu copii, părinți și colegi.
Autocunoașterea este primul pas către dezvoltarea emoțională, adică, identificarea corectă a propriilor emoții, prin recunoașterea
reacțiilor și a modului în care interacționăm cu ceilalți. Astfel, se realizează o autoevaluare a ceea ce avem posibilitatea să realizăm cu
adevărat, conștientizându-ne atât atuurile cât și limitele. După ce stabilim tipul de emoție resimțit, apelăm la stăpânirea de sine.
Emoțiile care provoacă blocaje pot fi gestionate prin aplicarea unor tehnici de relaxare și anticiparea reacțiilor, în vederea evitării
trăirilor negative.
Empatia, este o altă verigă extrem de importantă, care se manifestă prin grija și respectul față de cei cu care comunicăm/
interacționăm, precum și identificarea și recunoașterea emoțiilor lor. Toate acestea implică numeroase acțiuni întreprinse cu scopul de
a produce stări de bine. În vederea stabilirii unor interacțiuni pozitive cu semenii, printr-o gestionare optimă a relațiilor, este necesară
utilizarea emoțiilor, pe lângă buna cunoaștere a sinelui și a celorlalți.

Consider că, atât pregătirea noastră, modul în care organizăm, propunem, planificăm și demarăm actul educational, cât și
relațiile existente între educabili, stau la baza reușitei noastre profesionale. Această reușită presupune formarea de abilități și
competențe care contribuie la formarea ulterioară, dezvoltarea, menținerea și evoluția viitorilor membrii ai societății. Statutul
implementat ilustrează o mare responsabilitate și implicare asupra formării și educării elevilor, deoarece majoritatea competențelor
profesorilor ce participă în mod unitar la procesul instructiv-educativ, pot suferi unele modificări, pe fond emotional perturbator.
Dacă noi deținem competențele specifice inteligenței emoționale, putem solutiona toate situațiile de criză întâmpinate, putem
dezvolta strategii variate și, de asemenea, putem gestiona adecvat metodele prin care activitatea managerială poate fi transformată
într-un proces cu adevărat eficient.
În România, încă nu se poate discuta despre o politică educațională coerentă și asumată cu privire la importanța abilităților
socio-emoționale, însă, cu toate acestea, numeroase documente strategice accentuează nevoia de dezvoltare a competențelor
socio-emoționale, în opoziție cu centrarea pe conținuturi și cunoștințe.

Matematica și creativitatea-prof. Oana Silvia Dobrescu
Creativitatea este aptitudinea sau capacitatea de a realiza ceva nou și de valoare. În sens larg este capacitatea unei persoane de a
rezolva o problemă dată, de a găsi o soluție personală la o anumită problemă, indiferent de natura și domeniul de activitate.
Matematica este știința gândirii exacte, precise care nu se învață numai de către specialiști, dar fără de care viitorul nu poate fi
conceput. Până la un anumit nivel, ea face parte din cultura generală a oricărui cetățean. De aceea este necesar ca elevii să
dobândească nu simplă instruire matematică, ci educație matematică. Activitatea matematică implică efectul gândirii, în primul
rând a celei creative.
Conceptul de creativitate este legat de toate procesele psihice –gândire, percepție, imaginație, atittudine, talent,
afirmare a personalității implicate în evoluția creatoare, atent corelate și orientate, astfel încât sistemul să fie emergent, să
producă din ceva altceva. Activitatea de rezolvare a problemelor constituie un cadru optim pentru cultivarea creativității, pentru
că fiecare problemă, în esența ei, se rezolvă printr-o activitate inventivă.
În demersul de rezolvare a problemelor are loc un permanent process de analiză și sinteză, prin care elevul separă
și reconstituie, desprindeși construiește raționamentul adecvat de rezolvare a problemelor. Raționamentul de rezolvare se
construiește pas cu pas. Cel mai important moment îl constituie intuirea principiului de rezolvare a problemei. El marchează
satisfacția descoperirii, a creației. Etapele rezolvării problemei formează o activitate unitară, una dintre cele mai complexe
activități intelectuale, care cuprinde inducții și deducții logice, analogii, raționamente ipotetice, analize și generalizări, iar în
ultimă instant, creație. Baza dezvoltării gândirii matematice cu ajutorul rezolvării și compunerii de probleme de către elevi
începe să se formeze odată cu predarea operațiilor matematice, pe cale orală.

În această perioadă de început, elevii sunt deprinși cu rezolvarea și compunerea problemelor pe baza intuitivă. Învățarea prin
descoperire este calea nemijlocită care duce la formarea comportamentului creative, care, la rândul său, este conceput ca o formă
extremă a rezolvării de probleme, în cadrul căreia cel care învață folosește cunoștințe care nu i-au fost transmise ca relevante
pentru procesul de rezolvare și care presupun strategii ce nu i-au fost enunțate formal.
În rezolvarea problemelor este greu de precizat până la ce nivel avem de-a face cu gândirea obișnuită și de unde
începe să se manifeste gândirea creatoare. Creatoare este și gândirea unui elev care găsește rezolvarea unei probleme de
matematică pe o cale diferită sau mai elegantă decât aceea care a fost prezentată de învățător la clasă.
Creativitatea presupune lupta cu stereotipia, cu inertia, cu procese lente, ce persistă într-o anumită formă de organizare. Dacă
rezolvarea de probleme este principala formă de manifestare a gândirii, iar gândirea presupune un caracter creator, putem să
afirmăm sinonimia între rezolvarea curentă de probleme și actul de creație, ele fiind culmi ale performanței cognitive.

Pedagogia Freinet-prof. Elena Laura Sîrbu
Freinet a fost unul dintre cei mai mari pedagogi ai secolului al XX-lea, dezvoltând o pedagogie afectată de contextul social și
economic în care trăia, conducând la dezvoltarea diferitelor tehnici de predare, având în centru libera exprimare a copiilor. Include
metode, tehnici, idei, concepte extrem de utile azi.
Pedagogii au denumit-o ca fiind o pedagogie a reușitei,elevul conștientizând propriile nevoi și propriul potențial, cunoscându-și
limitele. Profesorul devine un organizator al experiențelor de învățare, ajutându-l pe elev să învețe. Școala, în pedagogia Freinet,
este un spațiu al colaborării, al libertății, oferindu-i copilului libertatea de a-și exprima opiniile, de a alege. Sunt eliminate
ierarhizările elevilor după criteriul reușitelor școlare, punând accentul, nu pe rezultate, ci pe activitatea școlarului în sine,
implicarea acestuia. Curiozitatea educabilului conduce la tatonarea experimentală, un proces bine organizat, de identificare a
soluțiilor pentru a satisface nevoile de formare ale acestuia. Ca tehnici sunt identificate jurnalul școlar, corespondența școlară,
exprimarea plastică, dramatică, textul liber, excursia școlară. Ca instrumente, amintesc fișiere autocorective, documentare, planul
de muncă individualizat, brevetul, evaluarea și autoevaluarea. Formele de organizare a colectivului de elevi sunt cele bazate pe
munca în echipă, în principal. Munca în grupuri mici este practicată.Sunt organizate munci gospodărești și în laboratoare.
Pedagogia lui Freinet este centrată pe copil, de aici decurgând principiile sale.
•Pedagogia centrată pe copil
Conform acesteia, profesorul este cel care se adaptează la cerințele și nevoile copilului, impunându-se nu prin metode coercitive, ci
prin relație pozitivă. Empatia este cea care îl ajută.
A-l cunoaște pe copil înseamnă a-i cunoaște și valoriza potențialul acestuia, precum și adaptarea procesului didactic la
individualitatea elevului.

•Pedagogia muncii motivate
Învățarea este motivată intrinsec, prin descoperirea proprie făcută de elev, prin cercetare, soluționarea unor probleme, investigare.
Sunt respinse competiția, ierarhizarea copilului. Fiecare elev este în competiție doar cu el însuși.
•Pedagogia personalizată
Una dintre tehnicile de învățare o reprezintă munca individualizată, ce vizează a ține cont de ritmul, înclinațiile și abilitățile
elevului.Procesul educațional este proiectat în funcție de copil.
•Pedagogie a comunicării și cooperării
Comunicarea este extrem de utilă, grupul colaborează în îndeplinirea sarcinilor, fiecare participant având dreptul de a comunica
liber.
Textul liber, ca tehnică a acestei pedagogii, se referă la libertatea elevului de a scrie pe marginea unui subiect pe care și –l alege.
Profesorul orientează scrierea spre experiențele de viață ale copilului, încurajând exprimare sentimentelor, a opiniilor față de
anumite contexte de viață. Elevii scriu textele și le prezintă la școală, la o dată stabilită de profesor. În cadrul prezentării textului
liber se fac exerciții gramaticale, de compoziție artistică, de vocabular. Prin corespondența școlară elevii sunt încurajați să scrie
scrisori, fiind o premisă pentru socializare, cunoaștere, consolidarea relațiilor. Jurnalul școlar este mijlocul de comunicare, dar și
unul de învățare.Alături de cele de mai sus se enumeră și ziarul/revista clasei/a școlii, exprimarea corporală, convorbirea.Și azi,
pedagogia Freinet este actuală, putându-se insera și în învățământul tradițional tehnici și instrumente din aceasta. Spre exemplu,
pot exista mici momente ale zilei în care copiii să împărtășească celorlați experiențe personale, descoperiri din afara școlii.

Textele libere pot deveni sarcini de lucru la orele de CLR/LLR, iar exprimarea artistică sau corporală se realizează prin arte
plastice, dans,muzică, teatru. Organizarea cooperativă a grupei/clasei se face prin stabilirea regulilor clasei, responsabilităţi,
proiecte,gestionarea spaţiului.Consiliul de cooperare al clasei poate fi foarte ușor folosit în managementul clasei de elevi. Este o
activitate de socializare care vizează integrarea copilului în grup, dezvoltându-i simţul resposabilităţii, precum şi competențele de
comunicare.Mesele se așează în cerc, copiii
se întâlnesc pentru a discuta şi pentru a analiza toate problemele clasei. Are o
frecvenţă săptămânală şi este condus de un preşedinte ales care modelează dialogul.Tot aici se reglează şi eventualele conflicte,se
discută abaterile de la normele de comportament. Profesorul trebuie să fie un fin observator pentru a modera discuțiile din cadrul
consiliului.În privința activităților extrașcolare, se poate derula excursia școlară, ca mijloc de învățare.
Pedagogia Freinet a rezistat, dar a și evoluat constant. Având în vedere multiplele beneficii, profesorul poate utiliza în
proiectarea didactică instrumentele și tehnicile acesteia.
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Alegerea sportului potrivit în funcție de vârsta copilului-prof. Maria-Bianca Becze
Satisfacerea nevoii de mișcare, preocuparea față de activitatea fizică, precum și dezvoltarea motrică a copiilor trebuie
analizată din punct de vedere a unui proces continuu și progresiv de învățare și stimulare. Adulții au responsabilitatea de a
îndruma corect acest demers care trebuie început încă din copilărie.
În perioada antepreșcolară, odată cu vârsta de 1-3 ani, atunci când dezvoltarea planului somato-motric este evidentă, iar
achizițiile sunt remarcabile, copilul începe să își formeze deprinderile prin imitare și joc.
Alegerea activităților sportive în care este implicat în mod direct părintele, și care implică deprinderile mortice de bază cum ar fi
alergarea, săriturile, cățărarea în diferite planuri, aruncarea și prinderea de obiecte/mingi, lovirea mingii cu piciorul sau chiar
înotul, reprezintă alegerea ideală pentru această categorie de vârstă.
În perioada preșcolară (3-5/6 ani) nevoia de mișcare este evidentă iar disponibilitatea pentru învățare este crescută, astfel că
pentru anumite ramuri sportive reprezintă perioada propice pentru înițiere. Acest lucru se realizeză sub formă de joc și exersare
globală. Se poate alege în funcție de temperamentul copiilor și predispoziția genetică dintre: atletism, gimnastică, înot, arte
marțiale, dans sportiv sau activități sportive realizate în mod individual cum ar fi, mersul cu bicicleta/tricicleta/trotineta.
În perioada antepubertară (6-10/11 ani), atunci când activitatea cognitivă este intens stimulată iar receptivitatea este comparabil
mai mare față de a unei persoane adulte, se recomandă practicarea unor sporturi mai complexe ce implică solicitări crescute din
punct de vedere fizic, cognitiv sau social (lucrul în echipă). Astfel, copiii pot începe practicarea cu succes a sporturilor de echipă
sau a celor individuale cu un grad mai mare de complexitate și cu accent pe tehnica de execuție: baschet, fotbal, handbal, volei,
tenis, schi, înot, gimnastică, ciclism, scrimă, înot și altele.
În perioada pubertară (10-14 ani) copiii au deja un bagaj motric mai complex, știu să lucreze în echipă mai eficient și sunt
pregătiți să intre în contact direct cu adversarii. Această etapă reprezintă etapa propice de valorificare a deprinderilor însușite
anterior și de practicare a sporturilor de echipă pentru stimularea integrării sociale.

În etapa adolescenței (14-18 ani) putem vorbi de valorificarea practicării timpurii a unei discipline sportive prin apariția
performanțelor sportive, însă fără a neglija celelalte beneficii care rămân în viața copilului, chiar si fără această recunoaștere.
Bibliografie: Dragnea A. (2006) Educție fizică și sport- teorie și didactică, București: editura FEST

Motivating young learners- prof. Drăgunea Andreea
“Little by little one walks far” - Peruvian proverb
Children, just like us, adults, often lose their motivation due to different reasons. Sometimes they will approach you and tell you
that either they don’t like the subject or teacher any more or that it is too difficult and why bother. As a teacher, parents have asked
me what can we do, myself included, to help the pupils get back on track and find the joy of learning. Motivation is of utter
importance in the early years because it provides us with the opportunity to mould children into confident, resilient and lifelong
learners.

Types of motivation
First of all, let’s talk about the two types of motivation: intrinsic and extrinsic. Intrinsic motivation comes from within the learner.
They find the lesson or topic very interesting, engaging, fun and they are curious. Pupils will easily show their strengths when they
possess this kind of motivation. They don’t require sanctions or rewards to learn or perform a task because they will do it because
they choose to. The other one, the extrinsic motivation, is the motivation that comes from outside, usually from a parent or teacher
who has to introduce different strategies to encourage children to learn. It is defined by Vansteenkiste et al. (2006) as the desire of
people to participate in activities in order to gain something different from the task itself. These rewards could be: earning free time
to do what they want, a sticker, a piece of candy, extra breaks, etc. There is a risk when using these means to motivate pupils when the reward disappears, the motivation will vanish as well. Despite that, research suggests that it is possible to boost intrinsic
motivation through extrinsic means, especially for students with special needs.

Tips for motivating students
1. Learning must be fun
As a teacher I must recognise that not all lessons have a fun part but, we do possess special powers and we can always find a way to put
a spin on a task. Besides the multitude of games which we can use, technology can also be the fun factor. I have noticed that pandemic
forced us to introduce devices in the classroom, different applications and online games.Used wisely and for a certain amount of time
they can bring back the sparkle in a pupil’s motivation. Moreover, studies have shown that students can see English as mandatory for
accessing the digital world, hence offering a valid reason to study it.
2. Discover their interests
It is easier to learn and remember when we connect the information to something personal. This is why it is important to find out pupils’
interests and hobbies. We can integrate topics such as their favourite music, video games or characters to create a class culture. Another
idea is to encourage them to keep a journal where they can write what the like/didn’t like about the lesson or topic, what they are good at
and on what they should work more.
3. Be positive
Positive feedback is of great importance when it comes to the process of learning and we must celebrate pupils efforts first of all, and
then their achievements. Their efforts will help them carry out different tasks as opposing to finishing first, which only creates more
stress and reckless competitiveness. By recognizing the skills in which they thrive we help them build self-esteem, confidence and
maintain motivation.

Besides these three main strategies I also advice on teaching them how to be organised, to tackle a difficult task step by step,
use their imagination as often as possible, have a studying schedule and foster a love of learning outside the classroom.
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How to improve your English speaking-prof. Mădălina Jumugă
Some reserchers are now saying that native speakers are not necessarily the best partners for language learners to talk with.
Indeed, finding a native speaker and chating with it is helpful, because they are good models and interesting, but the best partners
may be other language learners who are at your approximate level, non-native speakers (NNS) like yourself. Interaction with nonnative speakers is far from ideal.
This is why:
1. You still have different vocabulary and different ways to use the language, and you can learn a lot from each other. Although,
you share a lot of the same vocabulary, and that is why you understand each other more easily.
2. You are more relaxed, and less afraid of making mistakes; you are ready to take risks and negotiate, and even to correct each
other. All of this means you can recycle new vocabulary and practise a lot.
3. Most students see this interaction as a game or a special time in which they can find supportive friends who have similar
interests.
Also, there are many others manners through non-native speakers can increase their speaking level, such as: reading books,
watching movies or TV shows. Try to immerse yourself in the language daily, as the more you see and hear it, the more ingrained it
will become.
There is no “magic pill” that can help you to speak better; it would be too easy. Basically, the best way to speak better is to practice
as often as you can and with as many different people as possible. Furthermore, after your conversation is over, take a moment to
reflect. How did it go? How much do you think you understood? How comfortable did you feel with the topic? Did you come
across any unknown words? Just thinking about it this way will boost your confidence the next time you speak (and reveals things
to work on, like vocabulary you didn't understand).

However, the interaction NNS-NNS can also fail. Some students from Nanzan University were asked to take part in this experiment
and revealed that talking to other non-natives was unnatural and embarrassing. The experiment was also difficult to carry out
because some friends simply refused to talk.
How can you make this work?
1. By thinking it is a game and trying to have fun with it. Think of it as your group’s special way to communicate.
2. Find a supportive friend or two. Some people will warm to the idea and enjoy the game (which soon becomes reality). Choose
partners who are at your approximate level and who have similar interests.
We need to speak other languages to have other points of view and to appreciate the wonderful variety around us. Learning a
second language can also give you an insight into other cultures, it can improve your memory and brain functions, and last but not
least, it puts you out there and moves you out of your comfort zone. An efficient learner learns not only to take advantage of
opportunities but also to make the opportunities. There are lot of people with whom we can improve our speaking ability and have
fun at the same time. It just takes changing a few old myths and taking good risks. Then the game becomes reality… and fun.
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The use of TPR in teaching languages-prof. Valeria Turcu
What is TPR (Total Physical Response)?
Total Physical Response is a strategy in which students make connections to words, phrases, and sentences by creating
physical movements to define them. TPR is a way to physically interact with language and to solidify and demonstrate
comprehension. The strategy can be used to learn new vocabulary words, to demonstrate comprehension of words, phrases
and sentences, to demonstrate the understanding of a sequence of sentences, or even the progression of events in a story, the
logical stream of events.
Physically interacting with language requires mental connections that trigger memory and increase recall; so, with the
repetition of meaningful movement with hearing and/or reading words, students improve their ability to recall particular
words and definitions.
There are students hesitant to engage during instructional times because of their challenges, challenges like sitting still,
paying attention, or understanding. TPR allows struggling learners time and ample opportunities for physical activity,
repetition of content/concepts, and mirroring of others, all of which improve outcomes for struggling learners. Having more
time and being allowed to mirror others reduce anxiety and the chances of embarrassment for students who struggle to
respond in front of others.
TPR is engaging not only to students who are physically present in the classroom but to students who are participating in
virtual, synchronous learning as well. When videos are activated, students and teachers can see each other create physical
movements to define words and concepts. They can respond to each other’s physical definitions, mimic others, and engage
in learning.
When using Total Physical Response in the classroom, a proper teaching cycle should be used; after following the cycle of
teaching new language, words, or concepts, a variety of games can be played with the strategy.

The proper teaching cycle to use, when employing TPR, starts with a certain preparation. The teacher gathers the vocabulary words,
phrases, sentences, and/or passages that allow for enactment. The words and phrases should include highly descriptive nouns that are
representable by actions, verbs that can be physically shown, or language that is not abstract.
After preparation the teacher models by stating the word, phrase, etc. and then by creating a physical movement to represent or define
that which was stated. Next the teacher asks a sampling of students to represent the language using their own physical movements.
Following the teacher’s model and the student volunteers’ models, all students are asked to participate or engage. The teacher repeats
the word, phrase, sentence, etc. and all students define it or demonstrate meaning by creating physical movements to match.
Teaching and learning can be challenging due to differences in people: different languages, different learning style preferences,
different intelligences, different attention spans and memories, and the list goes on.
Finding a strategy that addresses many needs and improves the learning outcomes of many different learners is golden; Total Physical
Response is golden.
Why consider TPR
Well, Total Physical Response has a lot of benefits, particularly for beginners and young learners.
TPR works well when teaching:
•Vocabulary, particularly verbs
•Difficult to explain actions (think wiggle, slide, launch)
•Storytelling and narrative language
•Imperatives and classroom language

How to use TPR in class
Here is a basic method for using Total Physical Response in the classroom:
•The teacher performs an action, both demonstrating and saying it (e.g., “I’m brushing my teeth,”). Be prepared to exaggerate, use
gesture, facial expressions, and props if necessary
•Call on the students to repeat the action
•Repeat once more
•Write the verb/phrase on the board
•Repeat with other verbs and return to them regularly during the semester to check retention
You may have found yourself using touching on TPR in the classroom without even realizing it! Well, now you know it
has a name and is a great technique for effective language acquisition! Go for it!
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