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Prezentare Generală 

Pentru a evalua eficienţa curriculum-ului ABC English & 

Me, SEG Measurement a desfăşurat un studiu naţional, 

în mai multe centre, ce a presupus examinarea a 299 de 

preşcolari în anul şcolar 2012-2013. ABC English & Me 

este un curriculum suplimentar pentru copilăria timpurie, 

ce foloseşte muzica şi mişcarea pentru a-i atrage pe 

copii, în timp ce aceştia învaţă o mulţime de abilităţi ce le 

vor fi necesare pentru şcoală. Materialele detaliate de 

lucrat acasă, ce sunt transmise părinţilor odată cu 

fiecare nou capitol, ajută la informarea familiilor despre 

experienţele copiilor în clasă şi oferă o modalitate de 

continuare a procesului de învăţare acasă.   

 

Despre ABC English & Me 

ABC English & Me a fost creat de Kindermusik 

International, cel mai mare dezvoltator de programe de 

educație prin muzică şi mişcare pentru copiii mici din 

lume. Programele Kindermusic sunt folosite de peste 

două milioane de familii din mai mult de şaptezeci de 

ţări. Curriculum ABC English & Me permite oricărui 

profesor, chiar dacă nu are pregătire muzicală, să 

folosească muzica pentru a ajuta copiii să deprindă 

abilităţi sociale, lingvistice şi de ascultare. Acest 

curriculum este predat într-o serie de lecţii tematice 

săptămânale, fiecare a câte 30 de minute.   

  

 

Lecţiile ABC English & Me se bazează pe atracţia 

naturală a copilului pentru muzică, poveşti, mişcare şi 

jocuri de imaginaţie. Toate activităţile sunt adaptate 

vârstei copilului şi sunt concepute să îmbunătăţească 

abilităţile timpurii de alfabetizare, abilităţile motorii 

grosiere şi fine, abilităţile socio-emoţionale şi abilităţile 

matematice timpurii prin cântece tematice, poezii şi 

poveşti, prin mişcare, cântec şi dans şi prin folosirea 

instrumentelor muzicale. În fiecare lună, noi teme, 

activităţi şi poveşti sunt introduse în lecţii şi părinţii sunt 

încurajaţi să se implice prin Materialele pentru Acasă 

ABC English & Me, ce includ sfaturi, informaţii despre 

muzică, instrumente şi diferite activităţi pentru întreaga 

familie.   

 

Cum arată studiul   

Studiul a evaluat eficienţa programului ABC English & 

Me  prin compararea dezvoltării abilităţilor lingvistice şi 

de alfabetizare în rândul preşcolarilor care au învăţat 

după curriculum-ul ABC English & Me cu dezvoltarea 

aceloraşi abilităţi în rândul unui grup comparabil de 

preşcolari care nu au participat la programul ABC 

English & Me.   

 

Studiul a inclus un pre- şi post-test pentru un grup 

experimental şi pentru unul de control. Toţi elevii 

participanţi au dat testul PALS* atât la începutul, cât şi la 

sfârşitul anului şcolar. Elevii din grupul experimental au 

folosit stilul de învăţare şi activităţile din curriculum-ul 

ABC English & Me în timpul anului şcolar. Cei din grupul 

de control nu au folosit deloc programul ABC English & 

Me în timpul anului şcolar.   

 

Un Studiu asupra Eficienţei Programului 
Kindermusik  ABC English & Me 

TechTimes 

Îmbunătăţind abilităţile lingvistice şi de alfabetizare: 

Rezultatele indică faptul că elevii din 

clasele care folosesc programul ABC 

English & Me şi-au dezvoltat semnificativ 

abilităţile lingvistice şi de alfabetizare în 

comparaţie cu elevii din clasele unde nu s-

a folosit acest program. 
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*Despre PALS: Evaluarea PALS (Phonological Awareness Literacy Screening (PALS) Pre-K Assessment) este un test ştiinţific al abilităţilor 

fonologice şi al nivelului de alfabetizare ce măsoară progresul procesului de alfabetizare în rândul preşcolarilor şi ajută educatorii să adapteze 

procesul de învăţare la nevoile specifice fiecărui copil. Această evaluare reflectă abilităţile ulterioare de citire şi măsoară abilitatea copilului de a-

şi scrie numele, de a recunoaşte literele mici şi de tipar, de a  produce sunetele  asociate literelor, de identificare a cuvântului scris şi de identificare 

a ritmului şi rimelor.  

 
 

 
 

Elevii din grupul experimental şi cei din grupul de control 

au făcut parte din aceeaşi şcoală sau din şcoli 

asemănătoare, iar analize statistice făcute au asigurat 

faptul că cele două grupuri sunt comparabile. Pentru a 

măsura performanţa celor două grupuri la post-test şi 

pentru a măsura diferenţele iniţiale de abilitate a fost 

folosită o analiză de covarianţă.  

Feedback-ul de la părinţi şi profesori în privinţa 

programului ABC English & Me  a fost colectat prin 

sondaje bi-săptămânale pentru profesori despre metoda 

de folosire a curriculum-ului, printr-un sondaj pentru 

profesori la sfârşitul anului, un sondaj asupra atmosferei 

din clasă şi prin două sondaje pentru părinţi, prin care s-

a investigat modul de folosire al Materialelor pentru 

Acasă ABC English & Me.  

 

Rezultate 

Rezultatele studiului arată că elevii care au participat la 

programul ABC English & Me au avut punctaje 

considerabil mai mari la testul PALS decât elevii care 

nu au avut parte de acest program. Mai mult, elevii de 

la ABC English & Me au înregistrat un progres cu 

32% mai mare la testul PALS decât elevii din grupul 

de control.  Aceste rezultate indică faptul că programul 

ABC English & Me îmbunătăţeşte semnificativ abilităţile 

lingvistice şi de alfabetizare ale preşcolarilor.  

 

 

 

Rezultatele sondajelor pentru profesori au indicat faptul 

că educatorii sunt de părere că ABC English & Me este 

un curriculum eficient în deprinderea mai multor abilităţi 

şi recomandă acest program şi altor educatori. De 

asemenea, părinţii recomandă acest program şi altor 

părinţi.  

Concluzii 

Elevii care au participat la programul ABC English & Me  

şi-au dezvoltat abilităţile lingvistice şi de alfabetizare într-

o mai mare măsură decât elevii care nu au avut parte de 

acest program.  

Profesorii care au folosit ABC English & Me  consideră 

că acesta este un program eficient în multe domenii. 

Atât profesorii, cât şi părinţii recomandă cu toată 

încrederea acest program şi altora.  
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“Cel mai eficient aspect al programului ABC English & Me 

este reprezentat de faptul că toţi copii participă la activităţi 
diferite în fiecare săptămână şi se distrează. Planul de lecţie 
este uşor de urmărit. Formularele de evaluare din toamnă şi 
primăvară arată progres în mai multe zone...Pe scurt, simt că 

ABC English & Me a devenit parte din planul meu de lecţie 

zilnic, şi voi folosi cu încredere programul şi la anul..”  

     – Educator care a folosit ABC English & Me în anul şcolar  

2012 – 2013 

 “Fiul meu iubeşte ABC English & Me! Sunt de părere că acest 

program este uimitor pentru dezvoltarea abilităţilor sociale, de 

învăţare şi de ascultare.”  

     --Părintele unui copil care a participat la ABC English & 

Me în anul şcolar 2012 – 2013  


