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Proiectare didactică și management european în spațiul românesc 

prof. Vincze Lenke 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 28, Oradea 

 

MOTTO 

„Fericit este copilul care găsește în fiecare etapa a drumului pe educatorul capabil să 

insufle treptat forța și elanul necesare împlinirii destinului său de om.” (Maurice Debesse) 

 

   Importanța educației la vârstele timpurii este astăzi unanim recunoscută pentru 

dezvoltarea ulterioară a personalității individului. În ultimii ani, s-au petrecut numeroase 

schimbări în planul politicilor educaționale cu impact asupra întregul sistem, dar și în mod 

special adresate învățământului preșcolar. 

    În ROMÂNIA, învățământul preșcolar constituie prima treaptă a sistemului de 

învățământ, care școlarizează copiii cu vârste între 3-6 ani și este structurat pe două nivele : 

nivelul 3-5 ani (care corespunde grupelor mică și mijlocie) și nivelul 5-6 ani (care cuprinde 

grupele mari). 

    Grădinița ar trebui să influențeze în mod conștient și activ, să stimuleze copiii, să 

înțeleagă valorile democratice comune din societate, pentru a face posibilă participarea lor 

socială viitoare. 

    Curriculum-ul preșcolar susține că grădinița trebuie să se asigure că toți copiii își 

dezvoltă abilitățile de a descoperi, de a reflecta și de a ajunge la rezultate în legătură cu pozițiile 

lor pe diferite probleme etice și întrebări cu privire la realitatea vieții cotidiene. 

    Grija și respectul față de alte ființe umane în formă de dreptate și egalitate ar trebui să 

constituie baza pentru activitățile educative în grădiniță. 

    Principiile generale care stau la baza organizării și funcționării învățământului 

preșcolar românesc sunt: 

- principiul educației globale și individualizate 

     - principiul asigurării integrale a drepturilor copilului 

     - principiul asigurării serviciilor sociale pentru copiii aflați în situații speciale 

     - principiul cooperării cu familia și cu comunitatea locală 

      - principiul asigurării respectului față de copil 

    Copiii observă, întreabă, cercetează și, deoarece nu întotdeauna găsesc răspunsuri, 

încep să exploreze lumea înconjurătoare, manifestând un interes deosebit pentru tot ceea ce 

este nou, în prezent simțindu-se nevoia introducerii în învățământ, la toate nivelurile a 

tehnicilor moderne, care să sprijine cadrele didactice și copiii în învățare. 

    La nivel preșcolar, propunerea activităților instructiv-educative prefigurează două mari 

tendințe de schimbare în acord cu prevederile programului educațional care pornește de la ideea 
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necesității îmbunătățirii calității educației la vârstele timpurii, pentru a putea răspunde 

exigențelor copilului preșcolar de astăzi. Tendințele vizează crearea unui mediu educațional 

adecvat, în vederea stimulării continue a învățării spontane a copilului și pentru introducerea 

acestuia în ambianțe culturale a spațiului căruia îi aparține. 

    De asemenea, noua propunere a accentuat ideea de folosire a contextului ludic și a 

învățării active în stimularea rutei individuale a învățării, fapt pentru care a propus o abordare 

educațională diferită. 

    Abordarea educațională propusă de programa preșcolară se bazează pe folosirea 

metodei proiectelor tematice de grup, selectate și elaborate cu ajutorul copilului și în care 

brainstormingul, lucrul în echipă și interacțiunea directă a copilului cu mediul sunt mijloacele 

de bază ale procesului de predare-învățare. 

    Tipurile fundamentale de învățare au evaluat de la simplul „A ÎNVĂȚA SĂ ȘTII 

PENTRU TINE” la „A ÎNVĂȚA  SĂ TRĂIEȘTI ÎMPREUNĂ CU CEILALȚI”. Deci, 

activitatea de învățare se referă la sprijinirea copiilor să se cunoască pe sine, să ia decizii, să 

relaționeze cu ceilalți, să-și dezvolte creativitatea pentru a face față unor situații de viață 

diverse.Altfel spus încurajarea, participarea, inițiativa, implicarea, creativitatea, parteneriatul 

sunt doar câteva caracteristici de care trebuie să se țină seama în conturarea personalității 

copiilor, în activitatea cu copiii în grădiniță este modalitatea cea mai importantă în formarea 

acesteia. 

    Proiectarea activităților instructiv-educative trebuie să fie centrată pe obiecte 

educaționale, cu rolul de a crea posibilitatea abordării flexibile a conținuturilor și respectării 

intereselor de cunoaștere ale copilului, ținându-se seama în special de particularitățile de vârstă 

ale acestora. 

    Deși calitatea este un concept relativ, ea trebuie să devină vizibilă și tangibilă pentru 

cei interesați, deoarece aprecierea și recunoașterea de către practicienii a aspectelor referitoare 

la calitate sunt și vor deveni din ce în ce mai importante în viitor. 

Pornind de la înțelepciunea lui Winston Churchill care afirmă: „A perfecționa înseamnă 

a schimba, a fi perfect înseamnă să fi schimbat adesea”, se naște speranța că schimbările din 

instituțiile preșcolare urmăresc oportunități productive, generarea satisfacției succesului, 

reușita de ansamblu obținându-se prin aplicarea principiilor Managementul Calității Totale. 

(TQM). 

    Câteva elemente-reper utile în înțelegerea TQM în instituțiile de tip preșcolar și școlar: 

1. Principiile TQM, perspectiva grădiniței 

2. Filosofia TQM și coordonate de aplicare la instituțiile preșcolare 

3. Cultura managerială a educatoarelor 

4. Viziunea sistemică 

5. Misiunea 

6. Îmbunătățirea continuă 
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    Aceste schimări presupun descentralizarea proceselor de decizie și de rezolvare a 

problemelor, o abordare factuală în luarea deciziilor la toate nivelurile. 

    Prin desființarea sistemului ierarhic stric, managerii devin răspunzători de 

perfecționarea continuă a culturii instituției, devin lideri mult mai angajați pentru 

perfecționarea procesului de învățământ. 

    Deci, managementul calității totale este o concepție, un model global, bazat pe principii 

ce au în vedere filosofia, viziunea, misiunea, îmbunătățirea continuă în care, prin adecvarea 

metodologiilor performează organizația pentru a o face de succes. 

    Pornind de la considerentul că managerul grupei de preșcolari presupune abordarea 

grupei din perspectiv structurilor dimensional practice ale acesteia (ergonomică, psihologică 

socială, normativă, operațională și inovatoare), educatoarea manager trebuie să aibă calități și 

aptitudini necesare desfășurării unei activități optime cu preșcolarii. 

    Educatoarea este un manager, un conducător, chiar dacă nu deține în mod expres o 

funcție managerială. Întregul proces de învățământ-în care educatoarea este cheie- este prin 

caracteristicile sale un proces managerial. Educatoarea conduce direct și autonom foarte multe 

activități, fie la nivelul microgrupului de copii, fie la nivelul grupei sau la nivelul grădiniței. Ea 

se află cu copiii într-un continuu raport partenerial din perspectiva educațională, formativă; ea 

este cea care planifică activitatea didactică, organizează grupa pe copii în funcție de obiectivele 

urmărite, selectează conținuturile procesului de învățământ, controlează, îndrumă și evaluează 

activitatea copiilor și rezultatele obținute de ei. 

    Educatoarea se preocupă de socializarea copilului prin  integrarea lui în colectivitate, 

dar îi oferă prilejul să cunoască și mediul înconjurător. 

A crește și a educa un copil, nu înseamnă doar un control asupra comportamentului lui, 

ci un mijloc de atingere a scopului final, acela de sprijinire a copilului în vederea asumării 

responsabilității pentru comportamentul personal, cât și a formării viitorului său. Astfel, o mare 

importanță pentru mine, ca și cadru didactic, este să selectez acele strategii generatoare de 

coeziune, de încredere, stabilite și altruism la nivelul grupei, să mă raportez permanent la vârsta 

copiilor și la posibilitățile lor de cooperare socială. 

    „Totul se învață”, de aceea viziunea mea asupra acestui subiect se încadrează în 

permanenta grijă și atenție asupra formării unor comportamente pozitive, prosociale altruiste, 

care să constituie baza unei personalități puternice, neîngrădite și mai ales bune, așa cum 

spunea Henry Word Becher: „Bunătatea valorează mai mult decât cunoștințele, mai mult decât 

banii, mai mult decât onoarea, pentru persoanele care o posedă.” 

    Astfel, managementul procesului de învățământ se referă la relația funcțională care 

există între „finalitățile macrostructurale” și „finalitățile microstructurale”. Literatura de 

specialitate oferă mai multe modele de proiectare curriculară a procesului de învățământ. Unele 

pot fi interpretate și ca modele manageriale care facilitează activitatea de proiectare curriculară. 

    Un prim model managerial plasează în centrul proiectării obiectivele educației care 

determină conținuturile metodologia și evaluarea. 
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    Al doilea model managerial este cel redat grafic în calitate de „model triunghiular al 

curriculum-ului”. 

    Al treilea model de proiectare a curriculum-ului, modelul pentagonal, poate fi 

interpretat ca model managerial complex care angajează mai multe variabile ale procesului de 

învățământ. 

    Ar fi bine să nu uităm: îmbunătățirea calității educației începe prin înțelegerea 

beneficiilor învățării colaborative în urma practicării acesteia constant și conștient de impactul 

asupra viitorului adult al anilor 2020. 

Bibliografie 

1. IOSIFECU, ȘERBAN, Managementul educațional pentru instituțiile de învățământ, 

Ed. Tipogrup Press, București, 2001 

2. STAN, EMIL, Managementul clasei, Ed. Aramis, București, 2006 

3. BÂRZEA, C., Arta și știința educației, Ed. Didactică și pedagogică, București, 1995 

4. IUCU, R., Managementul și gestiunea clasei de elevi, Ed. Polirom, Iași, 2001 

5. TOCA, IOAN, Managementul educațional, Ed. Didactică și pedagogică, București, 

2008 

6. REVISTA ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR ȘI PRIMAR, Ed. Arlequin, Nr. 1-

2/2013, Nr. 1-2/2014, Nr. 1-2/2015. 

 

Proiect tematic - Voi fi școlar 

prof. Ungur Rodica 

Grădiniţa cu P.N. Nr. 5, Hunedoara 

 

                                     

Nivelul  II: 5-6 ani 

 

 
 

SCOPUL PROIECTULUI 

 Înţelegerea rolului şcolarului, a grijii şi atenţiei pe care acesta trebuie să le poarte faţă 

de toate obiectele sale şi faţă de ţinută; 

 Trezirea dorinţei de a deveni şcolari silitori şi ascultatori. 
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INVENTAR DE PROBLEME 

Ce ştiu copiii? 

 Copiii care merg la şcoală se numesc şcolari; 

 Doamna care îi învaţă se numeşte învăţătoare; 

 Şcolarii poarta ghiozdane în care au cărţi şi caiete. 

 Ce doresc să afle? 

 De ce trebuie să înveţe şcolarii? 

 De ce nu primesc coroniţe la sfarşitul anului toţi şcolarii? 

 Şcolarii nu se joacă? 

 Cum se numesc materialele pe care ei le folosesc la şcoală? 

 Dacă şcolarul nu învaţă, ce-i face învăţătorul? 

 De ce şcoala este mai mare decat grădiniţa? 

 De ce şcolarii poartă uniforme? 

 Când sună clopoţelul de ce se aşează repede în bancă? 

CENTRUL TEMATIC 

Pentru buna derulare a proiectului, parinţii au ajutat cu diferite materiale: carţi, 

(Abecedare, Manuale de matematica pentru fiecare copil), imagini cu activitatea şcolarilor, de 

asemenea ne-au ajutat în momentul deplasarii la Şcoala Generală Nr. 12 Hunedoara cu un 

mijloc de transport, rechizite pe care şcolarii le folosesc în activitatea lor, câteva ghiozdane. 

  Împreuna cu copiii, a fost creat centrul tematic, unde au fost expuse materialele pe care 

ei să le poata “citi”, mânui. 

RESURSE MATERIALE  

- cărţi: Abecedarul, Matematica; 

- ghiozdane, rechizitele unui şcolar; 

- litere şi cifre magnetice; 

- dicţionare; 

- casetofon; 

- DVD; 

- foarfece, perforatoare; 

- acuarele, pensule, foi, lipici; 

- truse de jocuri; 
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- jetoane cu imagini ale obiectelor care aparţin preşcolarului şi şcolarului; 

- clopoţel.  

RESURSE UMANE 

- copiii din grupa, echipa de educatoare, directorul grădiniţei, directorul şcolii, 

învăţătoarea, şcolarii, parinţii, cameraman, fotograf. 

RESURSE DE TIMP: 2 saptamani.  

METODE: conversaţia, explicaţia, observaţia dirijată şi spontană, exerciţiul, jocul, 

problematizarea. 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

        Motivul alegerii acestei teme de catre copii împreuna cu educatoarea l-a constituit 

faptul ca într-una din zile am primit în clasă vizita  unui grup de elevi de clasa I-a , de la Şcoala 

Generala Nr. 12 Hunedoara însoţiţi de domnul  învăţător Ferent Adrian. O parte erau foşti    

preşcolari ai grădiniţei noastre, care au dorit să revada locul din care au facut primii paşi spre 

şcoală şi, de asemenea pe doamnele  educatoare. Şcolarii au fost întâmpinaîi cu bucurie de 

copiii grupei mari, care le-au facut loc între ei la măsuţe, au facut cunoştinţă,  unii dintre ei 

cunoscandu-se deja din anii anteriori. 

Cu bucurie, şcolarii şi-au deschis ghiozdanele, din care au ieşit la iveală materialele de 

lucru specifice activităţii elevului,cum ar fi:caiete,creioane colorate, penar, Abecedar, caiete 

speciale , etc.  

Şcolarii şi preşcolarii au început să discute, copiii aratandu-se interesaţi de uniformele 

şcolarilor, de ghiozdan, de rechizitele lor. 

La încheierea întalnirii am stabilit împreuna cu doamna învăţătoare efectuarea unei 

vizite la şcoală, pentru ca preşcolarii să afle  raspunsul a mai multor întrebari referitoare la 

şcoală şi activitatea şcolarilor. 

Dupa fixarea întalnirii am aflat ce mai vor să cunoască şi pe baza întrebarilor puse de 

aceştia am alcatuit inventarul de actiuni  împreuna cu ei. 

HARTA PROIECTULUI 

       A fost ilustrată de către copii cu imagini, potrivit temelor propuse, iar aceasta împreuna 

cu „Inventarul de probleme” au fost afişete în sala de grupa rămânând deschise pentru a putea 

fi completate şi cu alte întrebari la care preşcolarii caută un raspuns. 

       Pentru a realiza cele propuse am iniţiat împreuna cu echipa de educatoare şi cu d-nul 

învăţător Ferenţ Adrian, o întalnire cu parinţii copiilor- cărora le-am expus planul nostru şi am 

lansat propunerea de a ne sprijini cu materiale în concretizarea acestui proiect, ceea ce s-a şi 

întamplat.        

Proiectul cu tema “Voi fi şcolar” s-a desfaşurat pe parcursul a doua saptamani , avand 

ca subteme: 

“În curand voi fi şcolar”                                                        
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 “Şcoala ne aşteaptă!”  

        Conform planului de învăţământ, au fost planificate activităţile, au fost stabilite 

metodele şi procedeele adecvate care să permită desfăşurarea activităţilor în maniera integrată 

şi raportarea conţinuturilor acestora la situaţiile concrete din viaţa copiilor. 

       Integrarea copilului în şcoală presupune, în primul rând, formarea unor reprezentări 

corecte despre şcoală, care să le permită preşcolarilor o adaptare afectiv-motivaţională la 

mediul şcolar. 

        În scopul adaptării preşcolarului la mediul şcolar,al formării şi adâncirii reprezentărilor 

acestuia despre şcoală, în prima săptămână s-a urmărit introducerea treptată a copilului în 

atmosfera şcolară motiv pentru care a fost făcută o vizită la Şcoala Generală Nr. 12, însoţiţi de 

unii dintre părinţii copiilor . Acolo am fost întâmpinaţi de doamnă directoare a şcolii şi de către 

domnul  învăţător, acesta prezentându-ne şcoală în exterior ( curtea şi clădirea şcolii) şi în 

interior ( săli de clasă, holuri, laboratoare) , invitându-ne apoi, în sala de clasa unde copiii au 

fost întâmpinaţi cu entuziasm de elevii clasei I, care le-au oferit locurile lor în bănci. Copiii au 

vorbit între ei şi, încă o dată şcolarii le-au arătat colegilor mai mici rechizitele specifice 

activităţii lor, le-au vorbit de uniformă, de program, le-au arătat prin ce se deosebeşte activitatea 

lor de aceea de la grădiniţă.  

        Au prezentat apoi un program de cântece şi poezii, au asamblat împreună cu şcolarii un 

porumbel confecţionat din coala albă, pe care s-au semnat şi unii şi alţii cu litere de tipar.  

                                                     

     La rândul lor, preşcolarii au cântat şi au recitat versuri, apoi copiii şi-au oferit reciproc 

bomboane. 

        Când a venit momentul despărţirii au fost întâmpinaţi şi de către alte doamne 

învăţătoare care s-au arătat încântate de prezenţa preşcolarilor în acel loc. S-au făcut fotografii, 

după care ne-am reîntors la grădiniţă, copiii fiind plăcut impresionaţi de ceea ce au văzut şi au  

învăţat. 

        Vizita la şcoală a avut rolul de a-i familiariza pe preşcolari cu localul acesteia, precum 

şi cu activitatea şcolară. Au fost atenţi la toate detaliile semnificative: uniforme , ghiozdane, 

rechizite,  sunetul clopoţelului, intrarea în clasă care se face în rând de câte doi elevi. 

        Materialul didactic utilizat pe percursul desfăşurării proiectului a fost selectat 

corespunzator nivelului de înţelegere al copiilor, pentru a le stimula curiozitatea şi interesul 

pentru achiziţionarea de noi cunoştinţe. 

        Pentru a îndeplini sarcinile cerute,copiii au învăţat să colaboreze cu ceilalţi, să exprime 

şi să accepte idei, iar îndeplinirea acestor sarcini le-a întărit încrederea în ei şi în cei din jur. 
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        Activitatea instructiv-educativa din grădiniţă i-a impulsionat pozitiv pe copii în 

devenirea lor şcolară şi le-a uşurat trecerea  spre următoarea treaptă a integrării sociale- şcoala.     

                                              

INVENTAR DE ACTIVITĂŢI 

1. Educarea limbajului şi a comunicării orale: Joc didactic “Propoziţii, cuvinte, silabe, 

sunete” 

Obiective de referinţă vizate: 

 să participe la activităţile de grup inclusiv la cele pe centre în calitate de vorbitor dar şi 

de auditor; 

 să înţeleagă şi să transmită mesaje simple şi să reacţioneze la acestea; 

 să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect; 

 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei , activităţii personale 

şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere 

gramatical; 

 să cunoască literele alfabetului şi alta convenţii ale limbajului scris. 

2. Activitate practică: “Semnul de carte” (decupare, compostare, şnuruire)” 

Obiective de referinţă vizate: 

 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi 

practice; 

 să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice; 

 să identifice, să proiecteze şi să găsească soluţii pentru realizarea temei propuse în 

cadrul activităţilor practice. 

3. Activităţi pe arii de stimulare/ sectoare/ zone 

Comportamente urmărite: 

a) Alfabetizare: 

 să “citească” imagini şi să recunoască semne grafice, litere şi cifre din caietele 

şcolarului; 

 să dea exemple de cuvinte care încep cu sunetul corespunzător literei pe care o 

recunosc; 
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 să confecţioneze cărţi cu titlul “Cartea mea cu cifre”; “Cartea mea cu litere”; 

 să ia parte la discuţii informale; 

 să întrebe şi să răspundă la întrebări. 

b) Artă: 

 să decupeze după un contur dat; 

 să confecţioneze folosind perforator, şnur, foarfeca; 

 să aplice tehnici specifice picturii pentru realizarea unei creaţii individuale cu tema 

“Învăţătoarea mea” 

c) Construcţii: 

 să construiască folosindu-se de materialele truselor din sala de grupă; 

 să redea forma unei clădiri şi a încăperilor ei specifice; 

 să mânuiască piesele, să le îmbine, să le suprapună şi să formuleze propoziţii cu toate 

cuvintele care denumesc clădirile realizate. 

d) Joc de rol: 

 să lucreze în echipa pentru bună desfăşurare a jocului; 

 să participe activ la joc şi să răspundă la întrebările sau comenzile “învăţătorului” şi ale 

“reporterului”. 

e) Joc de masa: 

 să sorteze jetoane cu imagini ale obiectelor preşcolarului de cele care reprezintă imagini 

ale obiectelor şcolarului; 

 să găsească rezolvarea sprijinindu-se pe baza datelor exprimate de o imagine ( probleme 

ilustrate); 

 să pună în corespondenţa cifră cu numărul de obiecte. 

f) Ştiinţă: 

 să ştie să răsfoiască o carte; 

 să identifice literele în dicţionarul hazliu; 

 să folosească tabla magnetică pentru alcătuirea de cuvinte. 

       Pe tot parcursul derulării proiectului copiii au realizat lucrări variate, materializând în 

jocurile lor noile informaţii dobândite, impresiile despre ceea ce au văzut şi au auzit; au 

confecţionat cărţi cu litere şi cifre, au pictat şcoală şi portretul doamnei învăţătoare, au 

confecţionat cărţi cu titlul “Învăţătoarea mea”, cuprinzând şi unele descrieri redate în scis 

despre cum ar dori să arate viitoarea lor învăţătoare; au realizat colaje cu şcoala, pe toate 

expunându-le la centrul tematic, cât mai vizibil penrtu a putea fi observate de către părinţi şi 
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de toţi acei ce ne vizitează sala de grupă. Tot la centrul tematic a  fost expus albumul cu poze 

realizate în timpul vizitei lor la şcoală şi,de asemenea, “Semnul de carte”,realizat în activitatea 

practică. 

       Încheierea proiectului s-a realizat printr-un moment artistic: “Serbarea Abecedarului” 

prezentat de copiii grupei mari,la care au fost invitati  copii  din celelalte grupe din unitate, 

parintii, d-nele educatoare şi în mod deosebit invitaţii speciali, elevii clasei I ,conduşi de d-nul  

învăţător. 

 

Dinamici proiective - perspective pro active 

                                                                 prof. Maria Tuturugă  

                                                                 Grădinița ”Dumbrava Minunată”, Craiova 

 

CIORCHINELE, 

DINAMISM + INTERACȚIUNE = BUCURIA DE A ÎNVĂȚA 

Motto: „Suntem, ceea ce mâncăm!” 

      Preocuparea de a regândi educația formală prin flexibilizare,  răspunzând imperativului 

educației moderne se reflectă în experimentarea „rețetelor” Didacticii bazate pe relaționare, 

comunicare, responsabilizare, învățare reciprocă. 

    Aventura cunoașterii copilului- centrul universului educațional- trebuie să se sprijine 

pe cei trei piloni:  

        * Interesul superior al copilului; 

        * Starea de bine a copilului;  

        * Bucuria de a învăța... 

 Contextualizarea metodologiei bazată pe interacțiune, joc și determinare și-a demontrat 

deja eficiența, experiențele celor care abordează demersul didactic din această perspectivă fiind 

argumentate  de educatorii care vă invită să reflectați, să experimentați și să afirmați: Da, se 

poate!  

     EXEMPLUL  ilustrat, argumentat și explicitat se  dorește a fi o demonstrație-argument 

a creării unui context activ de învățare prin utilizarea CIORCHINELUI ca metodă activă de 

învățare. 

GRUPA: mare 

TEMA CURICULARĂ: CINE SUNT/SUNTEM? 

TEMA PROIECT: „MĂNÂNC SĂNĂTOS-CRESC FRUMOS” 

SUBTEMA: „SĂNĂTATE DE LA TOATE” 

     Contextualizarea  metodei s-a particularizat- creativitatea și originalitatea contând în 

proiectarea și realizarea demersului conceput pe unitatea de timp- o săptămână.  
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   Obiectivul : evaluarea informațiilor acumulate privind „Alimentația sănătoasă” . 

    Metoda „CIORCHINELE”   a  facilitat sintetizarea informațiilor , modalitățile de 

exprimare fiind specifice domeniilor experiențiale integrate: DOMENIUL Știință, Domeniul 

Limbă și comunicare, Domeniul estetic creativ, stimulând inteligența spațială, logică, 

lingvistică, interpersonală, intrapersonală, kinestezică și  emoțională.  

Demersul săptămânii a fost conceput astfel: 

LUNI: Domeniul știință: „PIRAMIDA SĂNĂTĂȚII”- (Obervare)- metoda PIRAMIDA  

MARȚI: Domeniul Limbă și comunicare: „SĂNĂTATE DE LA TOATE” (temă de discuție)  

- metoda CIORCHINELE ( realizat cu produse și jetoane); 

MIERCURI: Domeniul estetic-creativ: „EXPO-SĂNĂTATE” (desen, modelaj)  

- metoda  CIORCHINELE; 

JOI: Domeniul om și societate: „REȚETE SĂNĂTOASE ILUSTRATE” (aplicație)  

- metoda CIORCHINELUI; 

VINERI: Domeniul psiho-motric: „SĂ MÂNCĂM SĂNĂTOS” (dans  improvizație + 

              muzică) - metoda CIORCHINELE. 

ELABORAREA CIORCHINELUI - (etape): 

1.  Se împart copiii în cinci grupuri:  

                  Grupul1: FRUCTE; 

                  Grupul2: LEGUME; 

          Grupul3: CEREALE; 

                  Grupul4: LACTATE; 

                  Grupul5: PLANTE MEDICINALE. 

MATERIALE:  

FLIPCHART, CARIOCA, PIRAMIDA SĂNĂTĂȚII. 

         Pentru fiecare grup o imagine cu produsele respective sau o etichetă, săgeți- marți, 

miercuri, joi, vineri;   

MARȚI: produse,  alimente și jetoane cu imagini; 

MIERCURI: cartonașe-cerc, culori, plastilină, planșete. 

JOI: cartonașe-cerc, imagini-alimente sau produse decupate, lipici. 

VINERI: medalioane-cartonașele realizate-joi, cd-ul, calculator sau cd-player... 
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2. Comunicarea sarcinii de lucru: 

De menționat: GRUPURILE SE SCHIMBĂ- 

Sarcinile de învățare într-o zi sunt aceleași - respectiv: SĂ REALIZEZE CIORCHINELE!: 

Marți - acțional; 

            Miercuri - desen sau modelaj (grupul alege modalitatea de realizare); 

            Joi: - aplicație; 

            Vineri: - dans pe grupuri (ciorchini), 

astfel încât fiecare grup să participe pe parcursul  săptămânii la realizarea Ciorchinelui prin 

mijlocul de realizare particularizat domeniului experiențial. 

*Activitate individuală:  

       Fiecare copil îsi realizează propriul ciorchine, prin modalitatea specificată, particularizată  

       Domeniului experiențial al zilei. 

*Activitate în perechi:  

      În perechi, copiii aceluiași grup, fac schimb de informații,completând ciorchinele grupului;      

*Activitate frontală: 

       Pe flipchart, educatoarea  sintetizează, realizând  prin desen, 

       CIORCHINELE SĂNĂTĂȚII, adăugând în fiecare zi ideile noi apărute, inclusiv elemente 

care nu au fost solicitate a fi cuprinse în ciorchinele pe grupuri-spre exemplu: apa, mierea, 

aerul... 

Beneficiile metodei: 

      Copiii au comunicat, au comparat, au clarificat, au exersat lucrând, jucându-se, au 

realizat conexiuni, au gândit- selectând, au clarificat, s-au autoevaluat și cel mai important  

S-AU BUCURAT de rezultate, iar educatoarea monitorizând întregul demers înregitrează, 

feed-bakul oglindind evoluția individuală a copiilor și procesul de realizare a sintalității de 

grup. 

ACVARIUL – 

TEHNICĂ DE IDENTIFICARE, SOLUȚIONARE ȘI EVALUARE A 

PROBLEMELOR EDUCAȚIONALE COMPLEMENTARE 

    Conceperea, organizarea contextelor educaționale stimulatoare a proceselor de învățare 

trebuie să aibă ca piloni: „A STI”și „A FI” –„A  ȘTI  SĂ FACI CU CE AI ÎNVĂȚAT”.  

  Perspectiva unei abordări bazate pe interactivitate, decizii în grup conduce la rezolvarea 

de probleme, aplanarea conflictelor și învățare voluntară.  
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     ACVARIUL-  ca tehnică ce stimulează comunicarea, participarea la exprimarea ideilor, 

la identificarea soluțiilor, la sintetizarea informațiilor prin creativitate didactică se poate 

contextualiza in demersurile educaționale cu copiii, precum și în activitățile profesorale: 

Consilii, Comisii metodice, Cercuri pedagogice, Activități cu părinții. 

    Argumentele ce justifică afirmațiile de mai sus se bazează pe practică experiențială și 

pe o viziune particularizată pe care o propun spre experimentare cadrelor didactice  receptive 

la provocări care motivează, stimulează  inovează, performează. 

           ACVARIUL-context educational cu copiii preșcolari nivel II: 

   Vă propun să experimentați utilizarea acestei tehnici prin care să realizați obiectivele 

prioritare: să știe cum să rezolve  problme: să acționeze în caz de incendiu, de accident, de 

rătăcire, de poluare cu gunoaie. 

        Proiectul –rezolvare de probleme – poate fi conceput și derulat sub genericul „Ce fac, 

dacă?” integrat temei curriculare „CUM ORGANIZĂM O ACTIVITATE? 

       Mijlocul de învățământ care furnizează informația  este DVD-ul cu desene animate 

educative și cărticica acreditate „SUPER TRUPA CU GIROFAR”. 

       Domeniile experiențiale carora se integrează activitățile sunt: DOMENIUL ȘTIINȚĂ, 

DOMENUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE, DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE. 

       Vizionarea dvd-ului  se realizează  în două zile: 2 teme pe zi (timpul destinat 

domeniilor experiențiale), respectiv 1-Ambulanța și Incendiul și 2-Rătăciți și Gunoaiele. 

      Consolidarea informațiilor furnizate de  dvd se realizează prin tehnica ACVARIULUI, 

astfel: 

*Se formează două grupuri de cate 12 copii; 

*Fiecare grup se așează pe două cercuri concentrice, șase pe cercul interior (peștii), șase 

pe cercul exterior (observatorii); 

 *Primul grup discută temele :„Ambulanța„ (prima zi), ”Rătăciți” (a doua zi);  

  *Al  doilea grup discută temele: „Incendiu” (prima zi),  „Gunoaiele”(a doua zi).                              
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Etape de desfășurare a tehnicii: 

Cerințe pentru copiii pești (cercul interior): 

* Rezolvă  sarcina de  lucru în timp -10 min, comunicând în grup: 

            = Identifică imaginile  din cărticică care ilustrează acțiuni, personajele, problemele și 

comportamentele celor implicati în situații de urgență-respectiv-prim ajutor, incendiu, rătăciri, 

și poluare cu gunoi; 

* Ascultă cu interes ideile colegilor din grup; 

* Schimbă rolurile cu observatorii la semnalul sonor al jucăriei Ambulanță. 

 

 

 

carticica

  A TENA 

   DARIA YASMIN 

     ROBI RAREȘ 

ANDREEA 

DAVID MIHNEA 

MARA 

IONUȚ 

SONIA 

    SEBI 
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Cerințe pentru observatori (cercul exterior): 

* Observă comportamentul copilului pește din fața lui; 

* Formulează întrebări pentru copiii-pesti; 

* Răspunde întrebărilor adresate de copilul pește; 

* Schimbă rolul cu copilul pește la semnalul sonor al jucăriei Ambulanță; 

* Descrie comportamentul copilului pește observat; 

* Raporteeză educatoarei -5 min-relatând ce s-a întâmplat în acvariu: 

* Sintetizează informațiile , răspunzând întrebărilor adresate de educatoare: 

           - Ce sarcini au avut copiii-pești? 

          - Cum s-au comportat? 

          - Care sunt cuvintele cheie ale grupului ilustrate de dvd, cărticică și de lucru în 

echipă? (prietenie, ajutor, responsabilitate, grijă, cunoaștere). 

   EDUCATOAREA  sintetizează informațiile relatate de copiii-observatori, subliniind 

virtuțile morale pentru a acționa precum personajele pozitive ale TRUPEI GIROFAR: să fii 

prietenos, să fii corect, să fii responabil, să fii generos, cinstit și să știi să gasești soluții în 

situații probleme. 

Exersarea tehnicii ACVARIUL se poate contextualiza și celorlalte domenii 

Experiențiale sau Arii de stimulare, sarcinile grupurilor obiectivându-se particularizat. 

Exemplu:  

           * Domeniul estetic-creativ-desen: Copiii-pești să deseneze personajele care participă 

la stingerea incendiului sau instrumentele din trusa de intervenție a ambulanței. 

            * Aria de stimulare-Construcții:  Să construiască Orașul prieteniei. 

    Abordarea creativă a metodei, complementar cu altele, bazate pe interactivitate, 

exercitii de democratie, provocarea la identicare de probleme 

și soluții de rezolvare a lor motivează copilul, implicându-l în propria formare și dezvoltare. 

    Argumentul că tehnica ACVARIUL  poate facilita și identificarea problemelor și 

soluțiilor școlii sau de perfecționare a cadrelor didactice prin tradiționalele forme comisii 

metodice sau cercuri pedagogice se fundamentează pe următoarea aserțiune: 

Crează mediul in care pot să ma exprim, să-mi pun părerea! 

      Provocarea pe care o lansez este exprimată sub forma unei rugăminți: Nu afirmați din 

start: Nu cred că merge sau E prea complicat sau Practic nu se poate. 

    Celor ce gândesc pozitiv spunând: Voi încerca sau Voi verifica, aplicând, îi invit să 

mediteze și să reflecteze la utilizarea tehnicii ACVARIUL în situațiile următoare: 
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      CONSILIL PROFESORAL cu sarcina „Sugestii tematica anuală” 

      COMISIA METODICĂ   cu sarcina „ Nevoi si modalități de perfecționare ” 

      CERC PEDAGOGIC  cu sarcina  ” Exemple de activități in afara clasei” 

      ACTIVITĂȚI CU PĂRINTII- întâlnire consultativă cu obiectivul: Trucuri educaționale 

în situații excepționale:  despărtirea de părinți, vizită, cumparături). 

    IPOTEZA formulată: „Dacă vom utiliza tehnica „ACVARIUL”,  vom crea contexte 

eficiente de identificare și soluționare a problemelor educaționale complementare ” se 

dorește a fi confirmată de experiențele celor ce o vor aplica, creativitatea și concluziile fiind 

așteptate a fi formulate, sintetizate și diseminate în numerele viitoare ale acestei publicații cu 

idei inovatoare.  

 

Modalităţi de stimulare a creativităţii (tehnica viselor) 

                                                                                                   prof. Stanciu Mariana                                                                                    

Grădiniţa cu P.N. Nr.1 Vulcan, Hunedoara 

                                                                                                

 

În societatea actuală are loc un proces dinamic care obligă toate categoriile sociale să 

ţină pasul cu evoluţia societatii şi implicit a educaţiei. Nevoile şi cerinţele copiilor “actori” pe 

scena educaţionalǎ pretind dascălilor o schimbare radicală a modului de abordare a activităţii 

didactice. Se spune deseori că acei copii care au parte de dascăli creativi vor fi şi ei creativi 

urmând modelul. Calea de învăţare pe care o parcurge copilul este determinată de metoda 

folosita. Această “cale” devine cel mai spectaculos exerciţiu de interacţiune dintre minţile 

copiilor care ne bucură când observăm progrese de la o perioadǎ la alta.  

  Prezentate ca nişte jocuri de învăţare, de cooperare, distractive, nu de concentrare, 

metodele interactive, învaţă copiii să rezolve probleme cu care se confruntă, să ia decizii în 

grup şi să aplaneze conflictele. 

Cum ar trebui sǎ gândim pentru a face o schimbare 

 Începeţi cu începutul 

 Propuneţi-vă să nu fiţi o educatoare obişnuită ci o educatoare modernă, cu o gândire 

modernă 

 Pentru acest ţel, trebuie să ştiţi că reuşita nu face loc comodităţii, confortului profesional 

 Învaţă să înfrunţi idei învechite printr-o gândire modernă, reflexivă 

 Cheia succesului este entuziasmul. Fii entuziastă! 

 Acţionează pentru a reuşi cu mult curaj 

 Învaţă mai multe despre Educaţia Europeanǎ 

 Decide tu cum va creşte generaţia pe care o formezi 
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 Înfruntă inteligent toate dificultăţile pe care le presupune schimbarea 

 Repetă systematic “Se poate” 

 Pune-ţi ideile creative pe hârtie oriunde te-ai afla. Aplică-le! 

 Învaţă să nu te laşi influenţată 

 Nu ceda, asuma-ţi responsabilitatea de a te schimba 

 Fii tu primul care aplică noile metode interactive pentru a deveni un dascăl de succes 

 Nu rata nici o şansă de informare şi formare 

 Ocupă locul pe tărâmul schimbării oriunde te-ai afla la catedră 

 Îmbracă ideile gândirii tale cu aura succesului 

 Nu uita, e loc pentru succes profesional pentru oricine 

 Priveşte pe tărâmul schimbării şi vei descoperi cheia educaţiei moderne 

 Deschide chiar tu un nou capitol pentru didactica preşcolarǎ 

 Începutul nu se sfârşeşte niciodată 

 Fiecare generaţie de copii va dori să te schimbi. Exersează pentru a fi alta de la an la 

an, dascăl modern cu o gândire modernă 

Copiii 

 Copilul de azi va fi adultul eficient sau neeficient de mâine 

 Învaţă să-şi împărtăşească ideile 

 Interpretează un text audiat cu plăcere şi interes 

 Capată încredere în el 

 Devin responsabili pentru ideile şi acţiunile lor 

 Învaţă să privească critic mediul social în care trăieşte el fiind parte integrantă a acestuia 

 Învaţă să se descurce în situaţii reale de viaţă 

 Învaţă cum să înveţe printr-un antrenament plăcut interactiv  în grup 

 Îsi exerseaza capacitatea de autoevaluare 

 Capacitatea de a evalua alternative şi a lua decizii, de a critica, a testa ipoteze, a reflecta 

 Se comportă cu toleranţă, afectivitate, sensibilitate, corectitudine cu cei din jur 

 Învaţă pas cu pas să nu se joace separat, să nu rezolve singur problemele care apar în 

timpul jocului 

 Se exprimă liber 
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 Realizează / stabilesc conexiuni între descoperirile grupului 

 Experimentează esenţa demersului stiintific 

 Învaţă să învete creativ 

 Învaţă să negocieze soluţiile, ideile 

 Învaţă să rezolve o sarcină alături şi împreună cu alţi copii 

 Învata sǎ argumenteze, să caute alternative, să facă afirmaţii neobişnuite, să-şi exprime 

gândurile creative, spontan. 

TEHNICA VISELOR 

Una dintre metodele interactive de grup de creativitate pe care am folosit-o la grupă 

este “tehnica viselor”. 

Este o tehnică bazată pe meditaţie în care copilul îşi lasă în voie imaginaţia să lucreze 

pentru a exprima ceea ce a gândit că poate face el în viitor, cum va arăta locuinţa lui, colegii, 

şcoala, parcul etc., apoi compară visul cu realitatea în vederea obţinerii unor situaţii viabile 

pentru viitor.  

În cadrul temei “Oraşul meu” (localitatea natală) fiecare copil a fost pus în situaţia de 

a-şi imagina cum va arăta localitatea în care trăieşte când va fi mare. Copiii au fost organizaţi 

în grupuri omogene după inteligenţa predominantă ( grupul ligviştilor, grupul constructorilor, 

desenatorilor etc.) sarcina didactică diferind de la un grup la altul: 

Grupa 1 – “lingviştii”: Realizaţi un text de 5-7 propoziţii în care să descrieţi localitatea. 

Grupa 2 – “arhitecţii”: Construiţi localitatea aşa cum vă imaginaţi că va fi când veţi fi mari. 

Grupa 3 – “naturaliştii”: Imaginaţi-vă cum va arăta localitatea făra poluare 

Grupa 4 – “kinestezicii”: Creaţi un program artistic pentru teatrul de păpuşi din viitor. 

Explorarea “visului”. Am  urmarit colaborarea copiilor în interiorul grupului pentru 

rezolvarea sarcinii de lucru. Am încercat să stimulez copiii în funcţie de inteligenţa evidenţiată, 

sugerănd procedeele imaginaţiei “amplificare, diminuare, aşezare spaţială, schematizare, 

multiplicare”, efectuarea unor combinaţii care să modifice spectaculos rezultatul. La final 

fiecare grup prezintă rezultatele obţinute: textul, machete, poster, teatru de păpuşi, în formă cât 

mai plăcută.. 

În cadrul aceloraşi grupuri am revenit cu o altă sarcină didactică: “Gândiţi-vă din ceea 

ce v-aţi imaginat ce poate fi realizat cu adevărat!”. Timpul afectat realizării sarcinii este 

măsurat cu o clepsidră. Rezultatele au arătat că soluţiile alese s-au apropiat foarte mult de cele 

viabile. 

Ca beneficii ale acestei metode “tehnica visului” se pot aminti: 

 Stimulează imaginaţia şi creativitatea 

 Impulsionează depăşirea barierelor 
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 Activează grupurile prin competiţie permanentă 

 Impune stabilirea unei paralele între lumea reală şi cea imaginativă 

 Compararea soluţiilor 

 Dezvoltă gândirea creativă 

 Stimulează buna dispoziţie  

Pentru o eficienţă maximă este bine să luăm în calcul respectarea unor cerinţe: 

 Monitorizarea activităţii pe grupuri şi încadrarea în timpul stabilit 

 Prin joc copiii pot să vizualizeze o temă dată 

 Criticile nu sunt prezente în astfel de activităţi 

 Pentru un randament cât mai bun “tehnica visului” poate fi îmbinată cu brainstorming-

ul 

O variantă pe care am folosit-o în activitatea cu copiii a fost jocul “De-a visul”. Copiii 

sunt aşezaţi pe saltele cu faţa în sus, într-o poziţie care să le ofere o stare confortabilă. Picioarele 

pot fi întinse sau cu genunchii îndoiţi în unghi drept sau obtuz. Tălpile picioarelor pot fi pe 

saltea. Distanţa dintre saltele să fie în aşa fel încât să nu permită atingerea copiilor. Un astfel 

de joc necesită un timbru vocal plăcut, relaxant.  

 Cum orice vis are loc în starea de somn, se anunţa jocul “De-a visul” şi sarcina de lucru: 

“Ne prefacem că dormim. Staţi cu ochii închişi, respiraţi uşor, lăsaţi corpul să se relaxeze. Eu 

am să vă povestesc ce visăm. În timp ce eu povestesc voi vă imaginaţi visul. A sosit vacanţa 

de vară. Ne adunăm să plecam în tabǎrǎ la mare. Urcăm în tren. El pleacă şuierând din gară. 

Într-o clipă ajungem la plajă. Afară soarele străluceşte, iar nisipul este fierbinte. Cu gǎletuşele 

pline de apă începem să construim castele de nisip. La început aşezăm un pumn de nisip apoi 

altul şi altul. Castelul se înalţă. Îi facem un turn, apoi încă unul. O scobitură în partea de jos 

este intrarea în castel. El are nevoie de apărare, aşa că de jur împrejurul castelului construim 

ziduri înalte. De-a lungul zidului săpăm cu lopăţelele şanţuri pe care le umplem cu apă. În faţa 

porţii construim un pod peste şant, care să-i ajute pe prinţi şi oamenii castelului să pătrundă în 

curte. La fereastra castelului a apărut o prinţesă zâmbind. Prinţul o salută, apoi fereastra se 

închide. Soarele este către asfinţit. Începe să se lase seara. Prinţul şi prinţesa se pregătesc să 

doarmă până când sunetul goarnelor vor da deşteptarea pentru o nouă zi.  

 Este timpul să ne trezim şi noi. Ieşirea din starea de repaus/inhibiţie nu se face brusc. 

Deschidem ochii, întindem braţele şi picioarele. Ne-am trezit! V-a plăcut visul?”   

 Fiecare copil se aşează la măsuţă şi pe o foaie de hârtie desenează cum şi-a imaginat 

visul, ce reprezentări l-au ajutat să-si imagineze conţinutul visului. La final pe un panou se 

aşează lucrările pe care le analizăm urmărind numărul de elemente, dimensiunea lor, poziţia 

spaţiala, exactitatea redării.  

   După fiecare metodă aplicată se pot obţine performanţe pe care copiii le percep şi îi fac 

responsabili în rezolvarea sarcinilor de lucru viitoare. Copiii înteleg şi observă că implicarea 

lor este diferită, dar încurajaţi îşi vor cultiva dorinţa de a se implica în rezolvarea sarcinilor de 
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grup. Grupul înţelege prin exerciţiu să nu îşi marginalizeze partenerii de grup, să aibă răbdare 

cu ei, exersându-şi toleranţa reciproc. 

Metodele implică mult tact din partea dascălilor, deoarece trebuie să îşi adapteze stilul 

didactic în funcţie de tipul de copil (timid, pesimist, agresiv, acaparator, nerabdător) pentru 

fiecare găsind gestul, mimica, întrebarea, sfatul, orientarea, aprecierea în concordanţă cu 

situaţia şi totul va fi ca la carte. Între sarcinile de învăţare şi nivelul de asimilare al acestora de 

către copii trebuie să existe compatibilitate. Curriculumul pentru învăţământul preşcolar lasă 

însǎ libertatea de a organiza cât mai creativ şi personalizat actul didactic. 

Bibliografie 

Breben S., Gongea R., Ruiu G. – “Activităţi bazate pe inteligenţe multiple”, Editura 
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Desene  

“Tehnica visului” 
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Proiectarea unor activităţi pentru dezvoltare inteligenţei emoţionale la 

vârsta preşcolară  

educ. Scurtu Mirela 

Grădinița cu P.P. „Mondiala”, Satu Mare 

 

Inteligenţa emoţională este capacitatea fiecăruia dintre noi de a identifica şi gestiona 

eficient emoţiile proprii, în raport cu scopul propus.Ţinta inteligenţei emoţionale constă în 

atingerea obiectivelor propuse cu un minim de conflicte interpersonale şi intrapersonale. 

Importanţa inteligenţei emoţionale a fost descoperită recent în urma unor studii care au 

dovedit faptul că un nivel ridicat de abilităţi intelectuale nu este suficient pentru o bună adaptare 

şi nici nu asigură succesul în viaţă. Cu toate că abilităţile intelectuale sunt foarte importante, 

emoţiile sunt o sursă de informaţii esenţiale pentru supravieţuire. Ceea ce numim noi emoţie 

este de fapt combinaţia mai multor modificări survenite la nivel subiectiv, cognitiv, biologic şi 

comportamental. Emoţiile modulează comportamentele noastre direcţionate spre noi înşine, cât 

şi comportamentele noastre direcţionate spre ceilalţi. 

Inteligenţa emoţională este abilitatea de a percepe, înţelege şi exprima emoţiile într-un 

mod adecvat, şi de a le gestiona astfel încât să faciliteze atingerea scopurilor propuse. 

Inteligenţa emoţională a fost definită ca un set de abilităţi în baza cărora un individ 

poate discrimina şi monitoriza emoţiile proprii şi ale celorlalţi, precum şi capacitatea acestuia 

de a utiliza informaţiile deţinute pentru a-şi ghida propria gândire şi comportamentul. 

          Emoţiile noastre constituie factorii care ne influenţează cel mai mult modul în care 

reacţionăm, luăm decizii, ne raportăm la propriul sistem de valori şi comunicăm cu ceilalţi. 

Astfel, dacă reuşim să ne controlăm emoţiile, putem avea lucrurile sub control, indiferent de 

context. Cercetări  recente au dovedit că emoţiile pot fi educate şi că beneficiile obţinute în 

urma acestui proces sunt enorme. 

            Este de asemenea imperios necesar să cunoaştem faptul că orice emoţie are atât o latură 

pozitivă cât şi una negativă. Chiar dacă latura negativă a unei emoţii afectează raţiunea sau îi 

afectează negativ pe cei din jur, latura pozitivă priveşte autoprotecţia fiecărui individ. 

           Cunoaşterea emoţiilor proprii, gestionarea acestora şi recunoaşterea emoţiilor celorlalţi 

trebuie începută cât mai devreme atât în familie cât mai ales în grădiniţă unde intervine şi 

socializarea cu tot ce implică integrarea copilului într-un nou mediu căruia trebuie să îi facă 

faţă cu succes.  

             Deoarece la copiii cu vârste cuprinse între 3 şi 7 ani competenţele emoţionale şi sociale 

sunt cel mai uşor de observat şi monitorizat prin comportamentele manifestate, mi-am propus 

să observ inteligenţa emoţională la  copiii din intervalul de vârstă 4-5 ani. Pornind de la 

comportamentele identificate am propus activităţi prin care să se dezvolte sau să se optimizeze 

latura emoţionala şi socială a copilului. Chiar dacă componenta emoţională nu se poate disocia 

de cea socială, în activităţile următoare am urmărit în mod special identificarea şi dezvoltarea 

competenţelor emoţionale. 
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Arată cum te simţi! 

Competenţa urmărită: Recunoaşterea emoţiilor proprii 

Obiective: Să reacţioneze, mimând emoţia corespunzătoare situaţiei; 

               Să aleagă siluete cu „chipul“ corespunzător emoţiei respective. 

Grupa de vârstă: 4-5 ani 

Durata activităţii: 15-20 minute  

Resurse umane: 15 copii, educatoarea 

Resurse materiale: patru siluete pe beţişoare cu „chipurile“ din harta emoţiilor (bucurie,  

tristeţe, furie, teamă). 

Desfăşurarea activităţii: 

Copiii stau în semicerc pe covor. Propunătoarea îi anunţă că vor desfăşura un joc în 

care vor arăta cum se simt în diferite situaţii. Copiii vin pe rând la ea, iar aceasta le şopteşte la 

ureche să arate cum se simt atunci când… 

 Exemple: Arată cum te simţi când primeşti un cadou! ; Arată cum te simţi când eşti  

bolnav! ; Arată cum te simţi când ţi se ia jucăria preferată! ; Arată cum te simţi când eşti lovit! 

; Arată cum te simţi când îţi pierzi jucăria! ; Arată cum te simţi când e întuneric! ; Arată cum 

te simţi când te ameninţă cineva! ; Arată cum te simţi când te latră un câine! ; Arată cum te 

simţi când trebuie să mergi la medic! ; Arată cum te simţi când eşti lăudat! ; Arată cum te simţi 

când eşti mângâiat, îmbrăţişat! ; etc. 

 După ce copilul a mimat emoţia conform cerinţei, este solicitat să denumească emoţia 

şi să aleagă chipul corespunzător acesteia.  

 La sfârşitul activităţii se poate utiliza metoda brainstorming pentru a solicita copiii să 

răspundă la următoarele întrebări: „Îţi este teamă atunci când…?“; „Eşti bucuros atunci când 

…?“; „Eşti supărat atunci când …?“; „Eşti furios atunci când …?“ 

Jocul măştilor 

Competenţa urmărită: Recunoaşterea emoţiilor proprii 

Obiective: Să identifice privindu-se în oglindă, emoţia pe care o simte în momentul respectiv; 

                  Să denumească emoţia pe care o exprimă când se uită în oglindă; 

                Să deseneze o mască cu emoţia pe care a exprimat-o privindu-se în oglindă. 

Grupa de vârstă: 4-5 ani 

Durata activităţii: 15-20 minute  

Resurse umane: 15 copii, educatoarea 

Resurse materiale: contururi de măşti, carioca, oglinzi, „Harta emoţiilor“. 

Desfăşurarea activităţii: 
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Copiii sunt aşezaţi la două grupuri de măsuţe, fiecare copil având câte o oglindă. 

Activitatea debutează cu prezentarea „Hărţii emoţiilor” şi denumirea fiecărei emoţii.  

 Copiii sunt rugaţi apoi să exprime fiecare emoţie dintre cele patru de pe hartă şi să se 

privească cu atenţie în oglindă. Propunătoarea distribuie copiilor contururile măştilor, iar 

aceştia sunt solicitaţi să deseneze pe aceasta, emoţia pe care o doresc. 

 Un copil are posibilitatea să deseneze mai multe măşti cu condiţia ca emoţiile să fie 

diferite. După ce şi-au desenat măştile copiii se vor juca cu acestea, şi pot să schimbe măştile 

între ei. 

Spune cum se simte! 

Competenţa urmărită: Recunoaşterea emoţiilor celorlalţi  

Obiective: Să identifice emoţiile de bucurie, tristeţe, furie, teamă; 

                 Să exprime emoţia observată. 

Grupa de vârstă: 4-5 ani 

Durata activităţii: 10-15 minute  

Resurse umane: 15 copii, educatoarea 

Resurse materiale: fotografii ale copiilor grupei exprimând cele patru emoţii; jetoane     

      exprimând cele patru emoţii din „harta emoţiilor“ ; panou. 

 Desfăşurarea activităţii: 

Activitatea debutează cu o scurtă conversaţie în care sunt antrenaţi copiii pentru a spune 

cum se simt în acel moment. 

Copiii sunt aşezaţi în semicerc în aşa fel încât toţi să aibă vizibilitate maximă la panou. 

 Propunătoarea aşează în faţa copiilor aleatoriu toate fotografiile şi solicită copiii să le 

privească cu atenţie. Pe rând fiecare dintre copii va închide ochii şi va lua o fotografie. Copilul 

va privi fotografia si va răspunde la întrebarea: „Cum se simte copilul din fotografie?“ Copilul 

va denumi emoţia exprimată de copilul din imagine şi va imita şi el aceeaşi emoţie. Dacă a 

realizat sarcina corect este aplaudat de copii şi lăudat de educatoare. Jocul se desfăşoară până 

se epuizează fotografiile. 

 În încheierea activităţii copiii primesc câte o fotografie şi sunt rugaţi să o aşeze lângă 

chipul de pe panou care sugerează aceeaşi emoţie. 

De vorbă cu personajele din poveşti 

Competenţa urmărită: Recunoaşterea emoţiilor celorlalţi  

Obiective: Să identifice emoţiile în funcţie de contextul redat de personaje; 

                 Să aşeze silueta personajului lângă „chipul“ ce exprimă aceeaşi emoţie. 

Grupa de vârstă: 4-5 ani 
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Durata activităţii: 15-20 minute  

Resurse umane: 15 copii, educatoarea 

Resurse materiale: siluete ale personajelor din poveşti cunoscute de copii: „Scufiţa Roşie”, 

„Capra cu trei iezi ”, „Puf alb şi Puf gri” etc. „Harta emoţiilor” 

 Desfăşurarea activităţii: 

Copiii sunt aşezaţi în semicerc pe covor, având vizibilitate la „scena de teatru“ unde se 

vor prezenta mai multe personaje de poveşti care au venit sa vorbească cu copiii grupei. 

 Personajele se prezintă pe rând ca în exemplul următor: „Sunt iedul cel mic şi sunt 

foarte trist că lupul mi-a mâncat frăţiorii!“, ,,Sunt ursul păcălit de vulpe şi sunt supărat pentru 

că am rămas fără coadă”, ,,Sunt Scufiţa Roşie şi sunt speriată pentru că m-am întâlnit cu lupul” 

. Personajele iniţiază un dialog cu copiii pentru ca aceştia să poată identifica situaţii în care s-

au simţit ca şi personajele. 

  La sfârşitul activităţii fiecare copil primeşte silueta unui personaj şi îl aşează lângă 

„chipul“ care exprimă aceeaşi emoţie ca şi personajul (bucurie, tristeţe, furie, teamă). 

Cum se simte ursuleţul? 

Competenţa urmărită: Recunoaşterea emoţiilor celorlalţi  

Obiective: Să denumească corect emoţia exprimată de „ursuleţ”; 

                 Să identifice o situaţie în care se simte la fel. 

Grupa de vârstă: 4-5 ani 

Durata activităţii: 8-10 minute  

Resurse umane: 4 copii, educatoarea 

Resurse materiale: trusă Puzzle (patru ursuleţi ce exprimă emoţii diferite ), chipurile cu emoţii. 

Desfăşurarea activităţii: 

Jocul se desfăşoară cu un grup mic de copii la Centrul Ştiinţe, sau la Centrul Bibliotecă 

din sala de grupă. Este necesar sa fie un centru liniştit, pentru că atenţia copiilor să nu fie 

distrasă de copiii care se joacă la celelalte centre. 

 Propunătoarea prezintă copiilor „chipurile” din „harta emoţiilor” şi se denumesc 

emoţiile acestora. Fiecare copil îşi alege un „chip” fără să vadă ce a ales. 

 Propunătoarea pune apoi în faţa copiilor trusa puzzle, iar aceştia trebuie să îmbine 

bucăţelele pentru a obţine ursuleţul. Emoţia exprimată de ursuleţ trebuie să fie aceeaşi cu 

emoţia de pe chipul ales la întâmplare. 

 În timp ce copiii lucrează, propunătoarea dialoghează cu aceştia stimulându-i să 

identifice situaţii în care s-au simţit la fel ca ursuleţul. 

 Dacă interesul copiilor se menţine jocul se reia, copiii alegând alte chipuri până ce 

fiecare copil a identificat cel puţin trei emoţii. 
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Urşii şi pădurarii 

Competenţa urmărită: Reglarea emoţională 

Obiective: Să îşi stăpânească veselia, atunci când sunt provocaţi să râdă; 

                 Să îi amuze pe ceilalţi colegi prin mimică şi gestică. 

Grupa de vârstă: 4-5 ani 

Durata activităţii: 10-15 minute  

Resurse umane: 14 copii, educatoarea 

Resurse materiale: - 

Desfăşurarea activităţii: 

Copiii se împart în două grupe: grupa urşilor şi grupa pădurarilor, educatoarea fiind 

conducătoarea jocului. 

 „Pădurarii” stau dispersaţi în sala de grupă şi mimează tăiatul lemnelor cu toporul. La 

semnalul educatoarei (o bătaie din palme) „urşii” intră în „pădure”. Pădurarii ,,înlemnesc” de 

spaimă. Fiecare „pădurar” va rămâne nemişcat cu faţa speriată de venirea „urşilor”. Fiecare 

„urs” îşi alege un „pădurar” pe care trebuie să îl facă să râdă, dar fără să îl atingă şi fără să-i 

vorbească, numai prin mimică şi gestică. 

 Jocul este câştigat de „pădurarul” care a rezistat cel mai mult să nu râdă. Jocul se poate 

repeta schimbând rolurile. 

 La sfârşitul activităţii copiii sunt solicitaţi să spună cum s-au simţit în timpul jocului, 

ce moment al jocului le-a plăcut cel mai mult şi de ce. 

Nu te supăra! 

Competenţa urmărită: Reglarea emoţională 

Obiective: Să enumere cel puţin două situaţii în care se supără; 

                 Să îşi însuşească versurile cântecului; 

                 Să redea pe cât posibil nivelului lor de vârstă  linia melodică a cântecului. 

Grupa de vârstă: 4-5 ani 

Durata activităţii: 15-20 minute  

Resurse umane: 15 copii, educatoarea 

Resurse materiale: mascota „Dino” 

Desfăşurarea activităţii: 

Copiii sunt aşezaţi pe scăunele în semicerc, iar propunătoarea îl prezintă copiilor pe 

dinozaurul Dino. Dinozaurul este trist şi supărat pentru că şi-a pierdut jucăria preferată şi a 

venit să vorbească şi să se joace cu copiii. 
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Propunătoarea îi întreabă pe copii când s-au simţit şi ei trişti şi din ce motiv, aceasta îi 

dirijează pe copii prin întrebări care să-i orienteze spre a găsi situaţii în care copiii s-ar putea 

supăra sau întrista. Spre exemplu: ,,Cum te simţi când un alt copil te bruschează”; ,,Cum te 

simţi când un alt copil râde de tine?”; ,,Cum te simţi când te loveşti la genunchi?” etc. 

Dino le propune copiilor un cântecel pe care el îl cântă atunci când este supărat. 

Propunătoarea intonează cântecul împreună cu Dino, apoi împreună cu copiii:  

,,Nu te supăra  

Că nu e bine 

Nici pentru cei din jur 

Nici pentru tine. 

Numără încet până la zece 

Şi toată supărarea, pe loc îţi trece!” 
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Proiectare didactică și management european în spațiul românesc 

prof. înv. preşcolar Voinea Roxana Mădălina 

Colegiul Naţional ,,Fraţii Buzeşti”, Craiova 

 

               “Proiectarea didactică este procesul de anticipare  a obiectivelor, conţinuturilor, 

metodelor si mijloacelor de învăţare , a instrumentelor de evaluare şi a relaţiilor ce se stabilesc 

între toate aceste elemente în contextual unei modalităţi specifice de organizare a activităţii 

didactice ( lecţie , excursie didactică etc.) . “ (Mariana Momanu) 

              Asemanator predării altor discipline şi în procesul predării limbii române , profesorul 

este obligat să-şi proiecteze , prin gândire şi imaginaţie anticipative , scopul ( finalitatea ) şi 

obiectivele pe care le urmăreşte prin predarea obiectului pentru a obţine din partea elevilor 

performanţe concret observabile şi măsurabile . 

            Scopul  îi indica profesorului pentru ce elevul trebuie să înveţe ceva şi direcţia tuturor 

acţiunilor întreprinse în procesul de învăţare . 

            Obiectivele desemnează ce se încearcă să se obţină de la elev , mai exact , ce modificare 

a comportamentului sau se va produce prin învăţarea unui anumit conţinut ştiinţific .Dacă 

scopul arată direcţia instruirii , obiectivele exprimă rezultatul ce doreşte să se obţină prin 

proiectarea şi realizarea unei activitaţi didactice . În funcţie de nivelul de la care privim procesul 

educaţional , distingem şi obiectivele acestuia , ierarhizate de la general la particular şi care ne 

ajută în buna organizare a lecţiilor . 

         La un I nivel , cel mai general şi cel mai sintetic , se situează obiectivele -cadru sau 

competenţele generale care se stabilesc şi se urmăresc prin întregul proces de învăţămînt pe o 

lunga perioada de timp ( ciclu de scolarizare ) 

       La al II-lea nivel , - intermediar- se află obiectivele de referinţă sau competenţele 

specifice disciplinei şcolare , enunţate de obicei prin programa acelei dişcipline . 

     La al III-lea nivel , care are caracter aplicativ , se realizează operaţionalizarea 

obiectivelor     sau derivarea competenţelor urmărite de catre profesor pe parcursul unui capitol 

din programă , al unei lecţii sau , uneori , chiar al unei secvenţe dintr-o lecţie . 

       Dupa stabilirea obiectivelor operaţionale pentru un întreg capitol  ( şi care pot fi 

formulate o data cu întocmirea planificărilor calendaristice ) , profesorul va urmari îndeplinirea 

obiectivelor operaţionale pe fiecare lecţie , până la epuizarea lor . Sistemul naţional educativ 

românesc , însa a utilizat cu precadere şi înca mai utilizează ceea ce specialiştii denumesc 

hidden curriculum , curriculum cachè sau , în traducere , “ curriculum ascuns “ . Aceasta 

înseamnă că , rareori ceea ce îşi propun  profesorii prin planificările lor este transpus şi în 

practică  . Acest fenomen nu ţine numai de voinţa profesorului , ci şi de nivelul de pregătire al 

clasei , care este presupus de profesor , dar în realitate acesta poate să fie mai scăzut sau mai 

mare . De aceea , profesorul trebuie să aibă în vedere reproiectarea acelor secvenţe care nu au 

fost atinse , pe de o parte , pentru clasele cu nivel scăzut şi pe de altă parte , pentru clasele 

foarte bune , proiectarea trebuie să cuprindă activităţi suplimentare cu grad de dificultate 

ridicat. 
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Modelul didacticist al proiectării pedagogice 

Acesta este caracterizat la nivelul care ne interesează şi anume din perspectiva 

profesorului , prin următoarele trăsături : 

 Este centrat pe conţinuturi şi pe predarea de tip expozitiv ( expunerea , prelegerea, 

interogaţia retorica etc. ) 

 Conţinuturile sunt cele care împung şi îşi subordonează obiectivele , metodologia şi 

evaluarea didactică într-o logică a “ învăţământului informativ “ . 

 Conţinuturile erau exclusiv academice , lipsite de finalitate practică şi socială într-o 

proporţie semnificativă . 

 Clasa este statică . Elevii lucrează şi răspund individual . 

 Profesorul conduce întreaga activitate şi o evaluează . 

 Se adresează memoriei de tip reproductive . 

 Manualele sunt unice . 

Modelul curricular al proiectării pedagogice 

             Reforma învăţământului aduce ca noutate distinctă modelul curricular al proiectării 

pedagogice care se caracterizează şi se deosebeşte de cel didacticist prin : 

 Este centrat pe obiective şi predarea de tip interactiv ; 

 Obiectivele sunt cele care împugn şi îşi subordonează conţinuturile , metodologia şi 

evaluarea într-o logică a “ învăţământului formativ “ . 

 Conţinuturile sunt mixte academice şi cu finalitate imediată în practica socială . 

 Clasa este dinamică . Elevii lucrează în echipe sau perechi . 

 Profesorul este facilitator , moderator şi persoana redusă . 

 Activitatea este evaluată prin feed-back constructiv . 

 Se adresează memoriei de tip creativ . 

 Manualele sunt alternative şi , deci , opţionale sau la alegere . 

 Elevii pot decide cu privire la ruta lor de pregatire . 

Tipuri fundamentale de proiectare pedagogică 

 Proiectarea globală – care are drept rezultate :Curriculum Naţional,planurile cadru de 

învăţământ şi programele şcolare; 

 proiectarea secvenţială – care are drept rezultate :planificarea anuală şi 

semestrială,proiectarea unitaţilor de învăţare,pregătirea lecţiilor. 

 Dacă se acceptă ideea conturării unui model de management european, este necesar să 

se ajungă la o explicare a acestui concept, înainte de a-l diferenţia de alte modele şi de a-i 
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preciza caracteristicile. Evident ca un model cultural de management nu poate fi aplicat Uniunii 

Europene, care prezintă o mare diversitate culturală, dar un management al diversitaţii poate 

să ofere unele particularitaţi si chiar o identitate europeană atat pentru euromanageri, cât şi 

pentru modul de exercitare a funcţiilor managementului. 

           K. Thurley şi H. Wirdenius considera ca prin management european trebuie să se 

înţeleagă: "modele ale comportamentului managerial, un concept privind rezolvarea 

problemelor şi luarea deciziilor la toate nivelurile organizaţiilor, prin care să se distingă 

identitatea europeană a strategiilor, precum şi a planificării, implementării şi evaluarii 

schimbărilor". Într-un management al diversitaţii, elementul central îl constituie căutarea unor 

soluţii pentru problemele şi oportunitaţile referitoare la diversitatea culturala, economică, 

socială şi chiar politică. Orientările şi atitudinile managerilor de nivel superior constituie o 

variabilă independenţă decisivă în dezvoltarea unor relaţii de munca transeuropene orizontale 

în detrimentul celor verticale, în amplificarea comunicării interculturale, în realizarea unor 

coordonări ale activităţilor transeuropene.Un astfel de model de management european, 

presupune un accent mai mare pus pe extinderea proceselor dincolo de graniţele unei ţări, pe 

dezvoltarea unor relaţii de muncă orizontale şi mai puţin ierarhice, trecerea de la un control 

ierarhic la forme mult mai subtile de natură informală, realizarea unei identităţi europene a 

organizaţiei.Pentru a vorbi de un management european este necesar să se poată identifica o 

identitate europeană a strategiilor adoptate de companiile din contextul european, dar şi de o 

identitate europeană a tuturor componentelor sistemului de management de la nivelul 

organizaţiilor. Astfel, este necesar să fie identificate modalităţi specific europene de luare a 

deciziilor, de exercitare a funcţiilor managementului, de motivare a personalului, de organizare 

structurală, de planificare a schimbărilor şi de implementare şi evaluare a acestora.  

Atunci când se poate spune ca într-o activitate practică de management s-a sesizat un 

specific european se poate considera că s-a acţionat în contextul unui model de management 

european. Chiar în condiţiile tendinţei spre globalizare, dacă în intreprinderile care vor purta 

sigla Uniunii Europene sau chiar în intreprinderile naţionale din diferitele ţări europene se va 

identifica o identitate europeană în practicile manageriale şi dacă în domeniul teoriei 

managementului se va depista un specific de gândire european, se va putea vorbi de un "model 

de management european". 

            Particularitaţi ale modelului de management european 

 Managementul european, ca un management al diversitaţii, se distinge de celelalte 

sisteme de management, în special de cel american şi cel japonez, prin mai multe particularităţi 

dintre care cele mai importante sunt urmatoarele: 

 1. Diversitatea culturală, politică, economică şi socială. Managementul european are 

la baza diversitatea şi complexitatea culturală, socială, economică şi politică a contextului în 

care acţionează, ceea ce impune ca euromanagerii să dispună de capacitatea de a înţelege şi 

interpreta această complexitate şi diversitate. Spre deosebire de managerii din alte contexte 

(Japonia, SUA) şi chiar de cei care acţionează în cadrul unei ţări europene, euromanagerii 

trebuie să beneficieze de o pregatire diferenţiată care să le permită să acţioneze într-un mediu 

cultural eterogen, să înţeleagă diferite comportamente, să aiba capacitatea de a gândi într-o 

viziune transeuropeană. 
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 2. Strategii care să vizeze şi alte ţări europene.  Spre deosebire de managementul 

practicat în oricare ţară, chiar europeană, managementul european presupune conceperea, 

elaborarea şi aplicarea unor strategii la nivelul companiilor, care să depăşească prin sfera de 

cuprindere a obiectivelor, opţiunilor strategice, resurselor, dar şi a efectelor şcontate, graniţele 

unei ţări, deci să se extindă şi asupra altor ţări europene. Aceasta presupune ca euromanagerii 

să aibă în vedere o sferă mai largă a intereselor, să ia în considerare variabile din mai multe ţări 

europene şi să considere ca principali competitori companiile din afara Uniunii Europene. 

 3. Companii transeuropene coordonate pe orizontală. Referitor la organizarea 

structurală, companiile transeuropene trebuie organizate pe baza descentralizarii în unităţi de 

afaceri, care să fie coordonate pe orizontală, astfel încat să se diminueze cat mai mult posibil 

ierarhizarea şi conducerea de la centru. O conducere centralizată ar ridica numeroase probleme 

legate de stabilirea "centrului" şi acceptarea sau neacceptarea lui, cu efecte nefavorabile asupra 

tuturor componenţelor sistemului de management al unei astfel de intreprinderi, elaborare de 

strategii, luarea deciziilor şi mai ales aplicarea lor, motivarea personalului etc. 

 4. Accentul pe elementele de natura informala. Atât în organizarea structurală, cât 

mai ales în cea informaţională şi decizională, un management european trebuie să pună accentul 

pe elementele de natură informală, pe stabilirea unor relaţii de munca de natură informală 

(întalniri, conferinţe) şi crearea unor echipe de specialişti care să conducă activităţile 

intreprenoriale şi inovative la nivel european. 

 5. Identitate bazata pe valori europene. Prin promovarea comunicaţiilor, 

schimburilor şi învăţării transculturale se va urmări crearea unei identităţi a organizaţiilor 

europene bazată pe valori economice şi sociale specifice. 

 6. Obiective atractive pentru interesele locale, naţionale şi europene. Acceptarea 

realităţii că exista variate grupe de interese în cadrul şi în afara intreprinderii, o alta 

particularitate constă în faptul că recunoaşterea legitimităţii managementului se va realiza 

atunci când obiectivele companiei transeuropene sunt atractive atât pentru interesele locale, cât 

şi pentru cele naţionale şi chiar europene.  

 7. Mobilitate europeană a resurselor umane. Mobilitatea europeană a resurselor 

umane, astfel încat tot mai mulţi specialişti şi manageri să-şi realizeze o carieră europeană 

pornind de la o pregatire interculturală flexibilă.Conturarea unui model de management 

european ridică o serie de probleme referitoare la sistemul de învăţământ din Europa, care 

trebuie să pună la baza particularităţile naţionale şi diversitatea de ideologii. De asemenea, se 

prevede ca în viitor un individ va putea să ocupe mai multe posturi şi poate să se realizeze în 

decursul vieţii sale în mai multe cariere. În procesul de pregătire trebuie să se pună accent pe 

dezvoltarea abilităţilor de comunicare, a unei gândiri holistice, a iniţiativei, toate acestea şi 

printr-o pregătire în afara graniţelor ţării de origine.Pentru a conduce, în condiţiile diversităţii 

culturale, economice, politice, sociale ce caracterizează Europa, este necesară promovarea 

cooperarii pe toate planurile. În acest sens, este recunoscut faptul că în Europa a fost creat cel 

mai mare numar de joint venture şi alianţe strategice care depăşesc graniţele unei ţări. Companii 

care sunt în proprietatea a doua sau mai multe ţări sunt bine cunoscute în Europa. Între acestea 

pot fi menţionate Shell sau Unilever, care sunt anglo-olandeze, SAS, controlată de guvernele 

Norvegiei, Suediei şi Danemarcei. O altă concretizare a colaborării între ţările europene este 



 
 

 

 

34 

 
 

 

Nr. 11 - decembrie 2016 

reprezentată de Programul Erasmus din domeniul învăţămantului superior, care permite 

studenţilor din diferite ţări europene să studieze în alte ţări europene decat cea de origine. 

 

Utilizarea  board-game-ului în jocurile și activitățile liber alese 

prof. Irina Sandu  

Grădinița cu P.P. ”Pinocchio” Fălticeni 

 

Board Game-urile sunt la bază jocuri care presupun mişcarea unor piese sau alte 

elemente conform unui set de reguli, pe o suprafaţă marcată corespunzător.  Două din cele mai 

celebre (şi din cele mai complexe) astfel de jocuri sunt Şah şi Go însă există la ora actuală mii 

de jocuri care mai de care mai deosebite. În România jocuri au început să apară în jurul anului 

1980. Dintre acestea putem aminti Dacii şi Romanii, Piticot, Bunul Gospodar, Enigma şi 

Turism. Mulţi dintre noi au luat contactul cu cel puţin unul din aceste jocuri, ele acoperind mai 

multe domenii cum ar fi jocurile pentru copii (Piticot),jocurile de deducţie (Enigma), jocurile 

de management financiar (Turism, Bunul Gospodar) sau jocurile de strategie (Dacii şi 

Romanii). Deşi făcând parte din altă clasă, putem include în categoria Board Games şi jocurile 

clasice: Rummy (popular "Remi"), Table, Dame. Istoria boardgame-urilor nu poate să nu 

includă cel mai celebru joc, rezultat al unui marketing de excepţie şi a faptului că a luat lumea 

prin surprindere la apariţia din 1935, Monopoly  care a reuşit să se impună ca unul din cele mai 

jucate jocuri la nivel mondial.                      

În ultimii ani fenomenul Board Game-urilor ("jocuri de societate", uneori numite mot-

a-mot "jocuri de masă" sau "jocuri de tablă") a luat o amploare deosebită în lume. Ele sunt 

prezente de zeci de ani, însă au început să capete aprecierea publicului odată cu diversificarea 

temelor sau modurilor de joc (mecanicilor de joc) şi mai ales odată cu dezvoltarea Internetului 

şi apropierea pasionaţilor prin intermediul acestuia. 

De-a lungul acestui mic ghid Board Games pentru începători vom încerca să deschidem 

o fereastră spre această lume deosebită, atât de frumoasă dar atât de puţin cunoscută publicului. 

Tipuri de jocuri /Mecanici 

O clasificare a Board Game-urilor nu este mereu uşor de făcut datorită faptului că multe 

jocuri se pot clasifica în mai multe categorii.  

 

 

 

ocuri cu tematică Război (impropriu Wargames) 
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ation Games) 

 

 

 Fiecare joc  are la bază un set de reguli menite să facă jocul o experienţă plăcută, 

distractivă sau provocatoare. Aceste seturi de reguli se numesc mecanici. În fiecare joc se pot 

regăsi mai multe astfel de mecanici care în mod ideal interacţionează cât mai bine între ele, tot 

ele dând şi complexitatea jocului.  Jocurile educative pentru copii,board-game-ului (jocurile de 

masă) pentru copii de toate vârstele sunt antrenante și le dezvoltă atentia,inteligența logica 

indemânarea si spiritul de observație .       

 Copiii pot fi antrenați în jocuri de puzzle jocuri magnetice pentru a creea diferite scene, 

in jocuri loto sau jocuri memo pentru a le stimula atenția rabdarea și memoria.Aceste jocuri 

pot fi jucate incepând de la varsta de un an complexitatea lor sporind odata cu creșterea 

numărului de ani. 

Jocuri de memorie 

Jocurile de memorie pentru copii sunt deosebit de indrăgite intrucât de multe ori ei vor 

prelua conducerea atunci când vine vorba de memorie vizuala, auditiva sau tactilă!  

Jocurile de memorie pentru copii sunt jocuri pentru dezvoltarea memoriei intr-un mod 

captivant, si distractiv. Jocurile de memorie sunt totodata si jocuri de atenție și concentrare, 

ajutându-i pe copii sa se concentreze, să fie atenți la detalii și să aibă viteza dereacție.  

Totodată, pentru cei mai mărișori, pentru copii de 5 ani, 6 ani, jocurile de atenție și memorie 

imbină prin regulile lor, mai multe aptitudini.  Astfel jocurile pentru dezvoltarea memoriei sunt 

si jocuri de logică sau strategie și tactică, fiind un excelent antrenament pentru dezvoltarea 

inteligenței la copii.  Colecție de jocuri de memorie, de la clasicele jocuri de memorie cu 

perechi in care cei mici trebuie sa găseasca perechi de imagini (memo games), pana la jocuri 

de memorie pentru copii mai mari de 5-6 ani in care memoria, atentia, inteligenta, strategie si 

logica vor da impreuna savoare jocului.  

Antrenanți atenția, memoria auditivă, memoria vizuală, inteligența și gândirea logică! 

Jocuri de strategie 

Jocurile de strategie pentru copii dezvoltă inteligența, logica si gândirea tactică, sunt 

antrenante și foarte motivante pentru cei mici. Chiar dacă vă poate părea că la vârste mici 

jocurile de strategie pentru copii ar fi prea complicate, marile firme producatoare știu să 

adapteze jocurile astfel incât să fie adecvate capacitaților fiecărei vârste. Incă de la vârsta de 4 

- 5 ani copii se pot bucura de un joc de strategie in care se pot familiariza cu ceea ce inseamna 

tactica intr-un joc alaturi de educatori parinti sau bunic 

Jocuri logice  

 Jocuri logice pentru copii isteți mici și mari, jocuri pentru un iq ridicat al copiilor. 

Credeți ca un micut de 4 ani nu poate juca un joc de logică? Exista jocuri logice pentru copii 

potrivite pentru orice vârsta, chiar si pentru copii de 4 - 5 ani. Jocurile de logica pentru copii 

sunt jocuri cu care, in joacă, copiii iși descoperă și iși pun la treabă inteligența. Dați valoare 
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timpului copiilor oferindu-le jocuri de logică amuzante. Sunt tot odata jocuri educative de 

inteligență, adevărate vitamine pentru perspicacitatea copiilor, un antrenament perfect pentru 

ca mai tarziu matematica sa fie mai ușoara. Mai scurte sau mai lungi, de memorie sau de 

strategie, de petrecere sau de calătorie, in unul, in doi sau mai multi jucatori, jocurile de logica 

sunt adevarate vitaminte pentru mintea celor mici, oferindu-vă in acelasi timp posibilitatea de 

a petrece timp de calitate impreuna. 

Jocuri de atenție  

Atenția este o calitate esențiala care se cere copiilor, indeosebi in activitatea lor școlara. 

La preșcolari sau școlari in clasele primare, atenția și capacitatea de concentrare va fi un 

ingredient cheie pentru succesul școlar.  

Multe din activitățile care se desfașoară in clasă pregatitoare au in vedere antrenamentul 

atenției și al capacitații de concentrare la copii.  Aceste calități se pot educa și obține prin joc 

si jocuri in familie și in gradiniță incăinainte de intrarea copiilor la școală. In primul rand sunt 

jocurile de memorie pentru copii, care de fapt sunt un excelent antrenament al atentiei.  

Acestea se pretează indeosebi pentru copii mai mici, de 3 - 4 ani. Pentru copii mai mari, 

de grupa mijlocie, grupa mare de gradinita sau clasa pregatitoare, atenția poate fi antrenată și 

prin jocuri mai atractive si amuzante decât cele de memorie, așa cum sunt jocurile care cer pe 

langa atenție și viteză de reacție.  Aceste jocuri de atenție dezvoltă concentrarea, spiritul de 

observația și răbdarea copiilor.  Deși sunt jocuri educative din acest punct de vedere, jocurile 

de atenție sunt printre cele mai distractive si amuzante jocuri pentru copii intrucât ele se 

derulează intr-un ritm alert care place copiilor.  

Jocuri de atenție și indemânare 

Jocuri de atenție si indemânare, antrenează și dezvoltă răbdarea și concentrarea copiilor. 

Un bun exercițiu pentru atenție si motricitate fină. Sunt jocuri cu suspans, foarte apreciate de 

copii, in care aceștia invață să iși tempereze mișcarile cu multă atenție și tact. 

Jocuri de atenție si viteza de reacție 

Jocuri de atenție și viteză de reacție in care trebuie sa fii atent dar și rapid pentru a 

caștiga. Aceste jocuri antrenează atenția copiilor dar si rapiditatea lor.  

Jocuri Activity 

Jocurile Activity sunt jocurile cu cu ghicitori interpretate de copii in timpul jocului 

pentru a mima cuvinte care trebuie ghicite de ceilalti jucatori. 

 Jocuri cu zaruri  

 Jocuri de petrecere 

 Jocuri de cărți 

 Jocuri de cooperare 

 Jocurile de cooperare au un farmec aparte: jucătorii nu concurează unul impotriva 

celuilalt ci iși unesc forțele impotriva unei amenințări comune. Jucătorii formează o echipă 
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ajutându-se unul pe celalalt ca să invingă adversarul. Jocurile de cooperare sunt recomandate 

copiilor care se supara cănd pierd la jocurile obișnuite. Facând parte dintr-o echipa pierderea 

unui joc este suportată mai ușor, alături de coechipieri. 

Jocuri de indemânare 

Jocuri de indemânare pentru copii in care necesită atâta concentrare si atenție dar și un 

bun simț al echilibrului. Aceste jocuri pentru copii sunt jocuri pline de suspans și deosebit de 

amuzante, in care copii si adulții concureaza de la egal la egal. 

Jocuri care se pot juca pe intuneric - Piesele de joc sunt fosforescente.  

Jocuri de imaginație 

Jocurile de imaginație sunt jocuri de societate pentru copii sau jocuri de masă pentru 

copii in care aceștia sunt chemați să creeze in timpul jocului. Crează ba o poveste, ba un desen, 

ba o poezie.  

Jocuri IQ  

Jocuri IQ pentru copii de toate vârstele, de la copii de 4 ani, 5 ani pana la copii de 99 

de ani. Jocurile Iq sunt o provocare pentru orice copil inteligent. Un joc Iq pe zi este ca 

gimnastica de dimineata. Te tonifica, te fortifica, te face sa te simți mai bine dupa ce rezolvi 

câteva provocări. Jocurile Iq sunt in general jocuri cu tema abstractă care cer deopotriva 

strategie, atenție și răbdare pentru a câștiga. Se pot juca de unul singur sau in mai mulți.  

Jocuri distractive si amuzante 

Jocuri distractive și amuzante pline de suspans și răsturnari de situțtii adorate de copii 

de toate varstele. Aceste jocuri sunt ideale pentru a fi jucate in familie, alaturi de parinți, 

prieteni sau bunici. Adulții se vor amuza in egală masura alături de cei mici. Aceste jocuri, 

grupate de noi in categoria de jocuri distractive si amuzante, le vezi gasi si in alte categorii 

intrucat ele sunt deopotrivă jocuri care stimulează atenția, viteza de reacție, memoria sau 

indemânarea copiilor. Insă inainte de toate sunt jocuri care imbie la buna dispoziție și relazare 

cu și alaturi de copii. 

Jocuri de echilibru  

Jocuri de logică și indemânare 

Jocurile în care copiii pot fi implicați, inclusiv boardgame-urile, le dezvoltă acestora o 

serie de abilități, printre care: abilități sociale, lingvistice, de rezolvare a problemelor etc. Chiar 

dacă există o serie de jocuri pe care le puteți achiziționa, există și posibilitatea, mai puțin 

costisitoare, de a le crea.  În procesul creării unui joc îi puteți implica direct pe copii. Atunci 

când aceștia ajută la crearea unui joc, cresc șansele ca ei să fie mult mai interesați să îl joace. 
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Proiectarea didactică 

prof. Vezeteu Liliana 

Grădinița Zâna Florilor Sector 6, București   

 

 

Proiectarea didactică este definită ca o acţiune “de anticipare a demersurilor 

educaţionale, necesare planificării, organizării şi desfăşurării procesului de învăţământ” (Marin 

Stoica, Pedagogie şi psihologie, 2005, p. 169) 

“Proiectarea didactică reprezintă procesul deliberativ de fixare mentală a paşilor ce vor 

fi parcurşi în realizarea instrucţiei şi educaţiei” (Constantin Cucoş, Pedagogie,1996, p.119). 

Se disting două variante ale proiectării, în funcţie de perioada de timp luată ca referinţă, şi 

anume:  

1. proiectarea globală  ce are ca referinţă o periadă mai îndelungată de timp şi operează 

cu obiective, conţinuturi mai largi; 

2. proiectarea eşalonată ce vizează o disciplină sau un grup de discipline, pe 1 an, un 

semestru sau o oră şcolară.  

Programa şcolară precum şi Curriculum, sunt documente orientative în realizarea 

proiectării didactice. 

Proiectarea didactică îndeplineşte mai multe funcţii, cum ar fi: funcţia de anticipare, 

funcţia de orientare în direcţia formării de competenţe intelectuale, de organizare, de dirijare a 

activităţilor, etc.  

Un bun cadru didactic, trebuie să-şi pună frecvent întrebarea: “Ce trebuie să fac încât 

activitatea didactică de la clasă să fie eficientă?”   

Obţinerea de performanţe depinde de modul în care sunt conduse operaţiile şi procesele 

de cunoaştere şi acţiune, cu alte cuvinte, depinde de proiectarea lor riguroasă. 

O proiectare este eficientă atunci când se cunosc toate aspectele pe care le implică: 

nivelul copiilor, documentele de proiectare elaborate de MEN, condiţiile unităţii şcolare, 

aşteptările părinţilor, etc. 

Pentru o proiectare cât mai riguroasă, cadrul didactic trebuie să răspundă la mai multe 

întrebări, cum ar fi: 

 Ce voi face?- vizează obiectivele ce trebuie realizate 

 Cu ce voi face?- vizează resursele de care dispune cadrul didactic 

 Cum voi face?- vizează strategiile de realizare 

 Cum voi şti dacă ceea ce trebuia făcut, am făcut?- vizează eficienţa activităţii 

desfăşurate de cadrul didactic. 

Răspunsurile la aceste întrebări vor contura etapele proiectării didactice. 
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Proiectarea unei activităţi/lecţii este un proces greoi pentru orice cadru didactic, oricât 

de experimentat ar fi. Succesul unei activităţi este garantat de buna pregătire şi anticipare a 

secvenţelor instructive – educative de către profesor. 

Proiectarea unei activităţi se realizează ţinându-se cont de complexitatea conţinutului, 

gradul de pregătire al copiilor, strategiile aplicate, tipul de activitate. 

Pentru o proiectare eficientă trebuie să existe o strânsă legătură între obiectivele şi 

scopul propus, metodele, materialele, mijloacele de realizare a activităţii şi evaluarea 

succesului şcolar. 

Etapele proiectării didactice sunt: 

1. Definirea obiectivelor – obiectivele exprimă rezultatele aşteptate în urma procesului 

educativ.  Obiectivele trebuie să fie logice, clare, centrate pe conţinut, să respecte nivelul de 

înţelegere al copiilor, să fie formulate într-o succesiune logică, etc. 

2. Definirea sistemului de referinţă spaţio-temporal – analiza resurselor umane - 

elevi (aptitudini, motivaţii, nivel de cunoştinţe şi deprinderi, metode de învăţare, etc.), profesor 

(competeţe de comunicare, metode şi tehnici de predare şi evaluare, competenţe profesionale, 

etc.), analiza resurselor materiale – materiale didactice, tehnici audio-vizuale, computere, etc., 

precizarea timpului necesar atingerii obiectivelor. 

3. Determinarea conţinuturilor, a competenţelor educaţionale necesare copiilor, 

conform programelor şcolare, conform curriculumului. 

4. Stabilirea strategiei optime de acţiune, prin îmbinarea optimă a metodelor de 

învăţământ, a materialelor didactice, a mijloacelor de învăţământ şi a formelor de activitate cu 

copiii. 

5. Stabilirea criteriilor şi a instrumentelor de evaluare – o evaluare corectă, dă 

posibilitatea ameliorării rezultatelor învăţării, etc. 

În ultimii ani, tehnologia informaţiei în comunicare s-a dezvoltat foarte mult, drept 

pentru care, în proiectarea unei activităţi didactice trebuie să ţinem seama de acest aspect. 

Copiii din ziua de azi sunt crescuţi într-o eră digitală, motiv pentru care sunt interesaţi 

de lumea virtuală. Ei sunt formaţi să intre cu uşurinţă în această lume virtuală, să găsească rapid 

noi informaţii.  

Utilizarea computerului de către copii şi tineret a crescut simţitor, dar nu neapărat în 

scopuri educaţionale, ci în scopuri personale de divertisment. 

Copiii actuali sunt foarte receptivi la nou – din această cauză, orice activitate dinamică 

de predare – învăţare le trezeşte interesul şi-i face să caute răspunsuri la întrebări, să caute 

soluţii de rezolvare a problemelor, etc. 

Metodele tradiţionale folosite în procesul de învăţământ nu mai sunt suficiente pentru 

a-l face pe copil să participe la propria învăţare, motiv pentru care, în proiectarea didactică 

trebuie să se implementează tot mai multe metode moderne, prin care să se urmărească trezirea 

interesului, curiozităţii copiilor.  
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Aproape fiecare familie are un calculator sau are acces la unul logat la internet, din care 

cauză, încă de la cea mai fragedă vârstă, copiii învaţă să folosească tastele de la 

laptop/computer, tabletele, să se joace joculeţe simple, dar foarte atrăgătoare... 

Şi atunci, noi, profesorii, de ce să nu profităm şi nu să folosim şi noi la clase/grupe, în 

proiectarea didactică, computerele? De ce să nu căutăm să facem activităţile/lecţiile cât mai 

atractive, cât mai interesante? 

   Învăţarea cu ajutorul calculatorului este o metodă didactică activă şi modernă. 

Instruirea asistată de calculator  reprezintă din punct de vedere pedagogic, un mod 

de organizare a procesului instructiv-educativ, promovat în ultimele două decenii atât în ţările 

dezvoltate, cât şi în unele în curs de dezvoltare, într-un ritm considerabil. Ea este o activitate 

deosebit de complexă, integrând, pe lângă resursele umane implicate (cadre didactice şi copii) 

şi resurse materiale deosebite.  

Eficienţa calculatorului în proiectarea didactică, în procesul didactic este dată de 

capacitatea acestuia de a furniza rapid un volum mare de cunostinţe, ca şi posibilitatea de a 

individualiza învăţarea. Calculatorul este cel care se adaptează la ritmul individual al copilului 

şi îi furnizează soluţii ajutătoare în funcţie de natura greşelilor, asigurând prin aceasta succesul 

majorităţii copiilor.  

Prin folosirea calculatorului se poate atinge un nivel înalt de individualizare a 

procesului instructiv-educativ, acesta putând fi programat şi folosit astfel încât să fie util în 

crearea unor situaţii educaţionale diferite în funcţie de nevoile copiilor, indiferent de vârsta 

acestora. 

Folosirea unui computer şi a programelor educaţionale ne oferă modalităţi de 

organizare a procesului instructiv-educativ modern şi eficient. De asemenea, ne dă posibilitatea 

realizării unui şir de operaţii didactice foarte importante care ţin de evaluare, cu precădere, dar 

şi de dezvoltarea creativităţii copiilor. 

Cu ajutorul computerului putem oferi informaţii organizate conform programelor sau 

în funcţie de cererile celui care învaţă. 

Un computer oferă posibilitatea evaluării celui care învaţă pentru identificarea 

lacunelor în procesul de învăţare a noului conţinut. 

Un lucru foarte important este acela că avem posibilitatea simulării şi înţelegerii unor 

procese şi fenomene în mişcare prin imagini animate şi suplinirea, în felul acesta, a unor 

demonstraţii experimentale mult prea costisitor de reprodus în laborator. Acesta este motivul 

pentru care trebuie să introducem în proiectarea didactică mijloace şi metode moderne. 

Acomodarea încă din grădiniţă şi apoi la şcoală cu tehnica de calcul influenţează 

formarea intelectuală a copiilor. 

Folosirea unui computer stimulează interesul faţă de nou - implicarea interactivă a 

copilului în acţiunea de prezentare de cunoştinţe, îi captează atenţia şi elimină riscul plictiselii 

sau rutinei. 

Eu folosesc foarte mult computerul în proiectarea didactică, în activitatea mea didactică 

la grupa de copii preşcolari.  
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Există la ora actuală, în afară de internet (care, sinceră să fiu, este mai greu de accesat 

la grădiniţă de către copii, eu fiind un cadru didactic norocos), diafilme cu poveşti, diapozitive, 

DVD-uri, o muţime de CD-uri educaţionale care mă ajută foarte mult să realizez activităţi mult 

mai atractive, succesul în ceea ce priveşte învăţarea de către cei mici, fiind garantat. 

CD-urile educative  se bazează pe învăţarea prin cooperare şi joc. Prin aceste jocuri, 

copiii investighează, descoperă, prelucrează informaţii despre o temă de real interes pentru ei: 

fenomene ale naturii, anotimpuri, activităţi ale oamenilor, membrii familiilor, animale, insecte, 

univers, matematică, limbaj, etc. 

În general, aceste CD-uri educaţionale abordează proiectele interdisciplinar, ele 

completând ideal programa şcolară. Prin folosirea acestor CD-uri, copiii îşi îmbogăţesc 

cunoştinţele din domeniul limbajului, matematicii, cunoaşterii mediului, ecologiei, artelor... Îşi 

îmbogăţesc şi îşi aprofundează cunoştinţele despre anotimpuri, fenomene specifice, munci 

specifice, legume, fructe, flori., plante, păsări, animale, natura cu toate secretele ei, etc.  

Computerul poate fi folosit în toate tipurile de activităţi (de predare, de consolidare, de 

verificare, de evaluare), indiferent de domeniul abordat.  

În proiectarea didactică, la ora actuală, folosirea computerului, după părerea mea 

personală, este de foarte mare ajutor. Computerul, internetul, CD-urile, ne ajută să fim mai 

informaţi, să fim la curent cu noutăţile, să realizăm activităţi cât mai interesante, cât mai 

educative, cât mai bine realizate din punct de vedere ştiinţific. 

Folosirea tehnologiei informatice în proiectarea didactică ajută copiii să înţeleagă mai 

bine ceea ce noi dorim să le transmitem. 
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,,Ştiu, vreau să ştiu, am învăţat!” - Metode de optimizare a procesului 

instructiv-educativ din grădiniţa de copii 

prof. Anca Vodiță 

Grădinița Nr. 273 Sector 6, București 

 

MOTO: ,,…Copiii pot să înveţe aproape orice, dacă sunt puşi în situaţia să se joace, 

să încerce, să atingă, să vadă şi să simtă informaţia.” (Jane Huston) 

Învăţarea bazată pe proiect (Î.B.P.) reprezintă un model de învăţare nondirecţională, 

orientându-se înspre activităţi de învăţare create cu atenţie, cu impact pe termen lung, cu 

caracter interdisciplinar, cu o abordare centrată pe copil şi plasarea învăţării într-un contex real. 

Abordarea îşi are originile în opera lui John Dewey şi a continuatorilor săi (W. H. 

Kilpatrik), acum un secol şi a fost îndelung studiată. Cercetările au arătat că Î.B.P. este eficientă 

în creşterea motivaţiei copiilor şi în stimularea operaţiilor superioare ale gândirii, precum şi în 

sprijinirea copiilor pentru a înţelege mai profund ceea ce învaţă şi a dobândi cunoştinţe cu un 

conţinut valoros.  

Pentru a ajuta copiii sa se conecteze emoţional la conţinut, cadrele didactice trebuie să 

analizeze mai întâi propria implicare emoţională faţă de acesta. Uimirea şi surpriza în legătură 

cu ceva sunt dependente, de obicei, de această implicare. Orice predăm poate provoca un tip 

de uimire şi poate avea un posibil răspuns emoţional în noi, ambele fiind la fel de importante 

în antrenarea imaginaţiei copiilor. 

Trebuie să împartăşim cu adevarat acest sentiment al uimirii corelat cu ceea ce învată 

copiii, în extraordinara aventură de învăţare care ne-a implicat ca statut profesional şi care ne 

poate implica şi ca indivizi.  

După axiomele lui Chris Kingsley, proiectele trebuie să fie: 

 Interesante 

 Angajatoare 

 Bogate în oportunităţi de dezvoltare a abilităţilor. 

Cele mai eficiente proiecte sunt cele care produc rezultate care: 

 Sunt reale; 

 Sunt apreciate de participanţii la proiect; 

 Aparţin participanţilor. 

,,Dacă dorim să proiectăm şi să planificăm activitatea de predare astfel încât să 

implicăm emoţiile şi imaginaţia copiilor, atunci ar fi de dorit să luăm în considerare o 

abordare care să plaseze aceste trăsături la locul lor adecvat, reprezentativ”, spunea Kieran 

Egan în lucrarea sa ,,Predarea ABC- ului învăţării”. 

 Acelaşi autor specifica: ,,Setul de instrumente pe care se bazează cunoaşterea este ca 

şi setul de  capete diferite care se potrivesc la o şurubelniţă; într-un fel, vorbim de acelaşi 
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instrument, dar accesoriile sale îi permit să aibă întrebuinţări cu totul diferite. Trebuie să 

descoperim dimensiunea umană a fiecărui instrument şi să speculăm caracteristicile umane 

care îi pot da viată şi înţeles pentru copii.” 

 Pornind de la aceste considerente, am iniţiat desfăşurarea unui proiect cu preşcolarii de 

la grupa mare, intitulat simplu ,,Pâinea noastră cea de toate zilele”. 

Proiect tematic - ,,Pâinea noastră cea de toate zilele’’ 

A. Documentare 

1. Cărţi, reviste, pliante: Curriculum învățământului preșcolar, Enciclopedia copiilor, 

antologii de jocuri didactice, distractive şi de mişcare, reviste din colecţia Pipo şi Doxi, 

pliante de la supermarket; 

2. Povestiri: ,,Povestea bobului de grâu’’, ,,Petrică și pâinea”, ,,Ce comoară ascunde 

pâinea?” de E. Căldăraru, ,,Cinci pâini” de I. Creangă; 

3. Poezii: ,,Ce miros au meseriile?” de G. Rodari, ,,Povestea pâinii” de I. Gheorghiu, ,,Într-

o fabrică de pâine” de E. Căldăraru; 

4. Cântece şi jocuri cu text şi cânt: ,,La seceriş” de L. Comes, ,,Brutarii”, ,,Cântecul 

prăjiturii”; 

5. Jocuri de mişcare şi distractive: ,,Alege o meserie”, ,,Stixuri sau grisine?”, ,,Cine ajunge 

la covrig?”, ,,Chifla pe lopată”; 

6. Ghicitori, proverbe, zicători şi structuri rimate din folclorul copiilor: ,,Cine nu 

munceşte, nu mănâncă”, ,,Omul harnic, muncitor, de pâine nu duce dor”, ,,Fie pâinea 

cât de rea, tot mai bună-n ţara mea”, ,,Lună, lună nouă/ Taie pâinea-n două/ Ţie 

jumătate,/ Mie sănătate.”, ,,Cu ciomege m-au lovit,/ Între pietre m-au strivit,/ Chiar în 

jar am fost băgată/ Cu cuţitul spintecată,/ Dar, deşi mă chinuieşte/ Toată lumea mă 

iubeşte,/ Toată lumea mă doreşte.” (Pâinea); 

7. Diapozitive, diafilme, CD-uri educaţionale, filme didactice: ,,Povestea bobului de 

grâu”, ,,Turtiţa”, ,,Cum se face pâinea?”. 

B. Pregătirea proiectului 

1. Punctul de pornire – versurile reprezentative din rugăciunea ,,Tatăl nostru”; 

2. Brainstorming - ,,Denumeşte un produs ce poate fi făcut din cocă/aluat”; 

3. Întocmirea unei hărţi de idei cuprinzând produse de panificaţie cu forme şi mărimi 

diferite, alte materiale necesare (zahăr, sare, cacao, seminţe de mac şi susan, lapte, 

brânză, rahat, fructe etc.), activităţi ale oamenilor implicaţi în procesul tehnologic, 

preţuri; 

4. Realizarea, împreună cu copiii, a unei scrisori către părinţi prin care se specifică tema 

proiectului, perioada (2 săptămâni) şi solicitarea sprijinului pentru obţinerea 

materialelor necesare. 
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C. Pregătirea pentru munca de teren 

1. Lista cu întrebări propusă de către copii: 

- Cine face pâinea? 

- Din ce se face pâinea? 

- Cum se face pâinea? 

- Ce ne trebuie pentru a face pâine? 

- În ce se amestecă? 

- Toate pâinile sunt la fel de mari/grele/ca model? 

- Cum se coace pâinea? 

- Cum se fac covrigii/chiflele/grisinele etc.? 

- În cât timp se face pâinea? 

- Unde se duce pâinea? 

- Cum şi când mâncăm pâinea? 

2. Familiarizarea copiilor cu obiectivele ce urmează a fi realizate în timpul vizitei la 

Fabrica de Pâine ,,Primăvara” din cartierul nostru. 

3. Pe tot parcursul vizitei copiii: 

- sesizează spaţiul de producţie; 

- observă instalaţiile de lucru (malaxoare, sucitoare, benzi rulante, cuptoare, cărucioare); 

- pun întrebări specialiştilor şi educatoarei; 

- recunosc şi denumesc materialele care intră în compoziţia aluatului de pâine; 

- analizează însuşirile aluatului (culoare, formă, plasticitate, duritate); 

- identifică, enumeră şi descriu etapele procesului de fabricaţie; 

- memorează denumiri de materiale, utilaje, operaţii şi produse; 

- compară diferite produse de panificaţie; 

- fac aprecieri asupra activităţii depuse de lucrătorii din diferite compartimente; 

- sesizează modul de prezentare al produselor din magazinul fabricii; 

- observă şi descriu ambalajele, modul de inscripţionare a denumirii produsului, preţul, 

gramajul, termenul de valabilitate. 

D. Completarea în jurnalul grupei a impresiilor în urma vizitei. Proiectarea 

activităţilor didactice (frontale şi pe arii de stimulare). 
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E. Întâlnire cu specialişti în domeniul panificaţiei. A fost invitată administratoarea 

grădiniţei (care a lucrat în domeniul panificaţiei) să le demonstreze copiilor cum se 

realizează pâinea şi covrigii. După ce aceştia au degustat produsele obţinute, copiii şi-

au propus să pregătească produsele acasă şi să experimenteze reţetele împreună cu 

părinţii. 

F. Punctul culminant al proiectului l-a constituit organizarea unui concurs ,,Cel mai 

gustos produs de brutărie”. Fiecare echipă participantă (copil şi mamă/bunică/soră mai 

mare) şi-a prezentat ,,specialitatea casei”. Produsele au fost gustate de juriu, dar şi de 

ceilalţi participanţi, iar câştigătorii au fost recompensaţi cu cărţi de bucate pentru copii, 

ca să se documenteze şi să experimenteze şi alte reţete. Toate produsele realizate în 

acest concurs au fost fotografiate şi expuse în grădiniţă. Alături de acestea au fost 

expuse şi lucrările artistico-plastice ale copiilor realizate cu teme specifice acestui 

proiect. 

G. Sugestii oferite părinţilor în urma derulării acestui proiect: 

- satisfaceţi curiozitatea copiilor privind modul de realizare a unor produse de panificaţie 

sau patiserie în familie; 

- lăsaţi copiii să vă însoţească la cumpărături; 

- învăţaţi copiii să cumpere unele produse de panificaţie; 

- învăţaţi copiii cum să consume produsele de panificaţie în mod raţional; 

- încurajaţi copiii să participe alături de dv. la prepararea pastelor făinoase în diferite 

combinaţii (brânză, lapte, budinci); 

- învăţaţi copiii să preţuiască pâinea. 

H. Concluzii: 

 a) s-a realizat: 

- lăgirea sferei de reprezentări a copiilor referitor la produsele de panificaţie, a modului 

de obţinere a pâinii; 

- educarea curiozităţii şi a spiritului de investigaţie ştiinţifică, de cercetare al copiilor; 

- îmbogăţirea şi activizarea vocabularului copiilor; 

- educarea unui comportament adecvat faţă de pâine şi pentru o alimentaţie sănătoasă. 

        b) s-a observat: 

- interes deosebit din partea copiilor şi părinţilor; 

- dialog eficient educatoare – copil, copil – copii cu implicarea unor stări afective 

puternice; 

- interes sporit de aplicare în practică a celor observate; 

- înţelegerea legăturii cauză-efect prin utilizarea experimentului, studiului de caz; 
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- evaluarea eficientă şi stimulatoare prin acţiuni directe, portofolii, lucrări practice. 

Prin acest proiect am organizat materialul curricular mai eficient decât în maniera 

tradiţională, astfel încât producerea de cunoştinţe pornind de la strategia ,,Ştiu, vreau să ştiu, 

am învăţat” să devină parte a minţii copilului. 

În urma derulării acestui proiect, putem afirma că participanţii au gândit precum 

Rudyard Kippling: ,,Am şase recruţi devotaţi care m-au învăţat tot ce ştiu: Ce?, De ce?, Când?, 

Cum?, Unde?, Cine?.”  
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Rolul proiectării activităţilor didactice 

prof. înv. preşcolar Vlad Mariana 

Grădinița cu P.P.“Căsuţa de Turtă Dulce”, Constanţa 

 

              Sistemul de organizare a procesului de învăţământ a apărut în ţările Europei în secolul 

al XVI-lea. În acest context, spre exemplificare, putem menţiona aplicarea lui în Germania, 

iniţiat de pedagogul Filip Melanchton; în Şcoala (Colegiul) latină de la Cotnari - Iaşi, România 

şi localitatea Lutk - Ucraina. Fondatorul teoretic al sistemului de învăţământ pe clase şi lecţii 

este pedagogul Jan Amos Comenius - Komensky, în secolul al XVII-lea, în lucrarea să 

Didactica magna. (Marea didactică) 

               Conceptul de proiectare didactică s-a impus datorită preocupării de a conferi 

activităţii instructiv- educative rigurozitate ştiinţifică şi metodică şi datorită apariţiei în 

didactică modernă a unor orientări şi tendinţe, cum ar fi: • pedagogia anticipativă şi prospectivă 

• pedagogia obiectivelor • sistemul principiilor didactice generale al sistemul principiilor 

didactice specifice disciplinelor de studiu • organizarea instrucţiei şi educaţiei în funcţie de 

achiziţiile din teoria învăţării • elaborarea planurilor calendaristice, a sistemelor de lecţii, a 

planurilor tematice, a proiectelor de activitate didactică • aplicarea unor metode didactice 

moderne şi eficiente (de exemplu instruirea asistată de calculator) • elaborarea unor instrumente 

obiective pentru  evaluarea randamentului şcolar al elevilor.   

                  Având în vedere cele de mai sus, se poate afirma că proiectarea activităţii didactice 

constituie premisa şi condiţia necesară pentru realizarea unui demers didactic eficient. 

Proiectarea didactică este o acţiune continuă, permanentă, care precede demersurile instructiv- 

educative, indiferent de dimensiunea, complexitatea sau durata acestora. La nivel micro, ea 

presupune de fapt stabilirea sistemului de relaţii şi dependenţe existente între conţinutul 

ştiinţific vehiculat, obiectivele operaţionale şi strategiile de predare, învăţare şi evaluare. 
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Proiectarea înseamnă relaţionare între conţinut, obiective şi strategii de instruire şi autoinstruire 

şi strategii de evaluare, conţinutul fiind operaţional principal în instruire. În proiectarea 

didactică la nivel micro, se porneşte de la un conţinut fixat prin programele şcolare, care 

cuprind obiectivele generale ale învăţământului, obiectivele-cadru şi obiectivele de referinţă 

care sunt unice la nivel naţional.  

                 Activitatea de proiectare didactică se finalizează cu elaborarea unor instrumente de 

lucru utile cadrului didactic: planului tematic şi a proiectelor de activitate didactică/lecţie, până 

la secvenţa elementară de instruire. În vederea elaborării instrumentelor de lucru, acţiunile de 

proiectare se vor raporta la 3 cadre de referinţă: a) activitatea anterioară secvenţei proiectate, 

activitatea care este supusă unei evaluări diagnostice, de identificare a aspectelor reuşite şi a 

celor mai puţin reuşite, cu scopul prefigurării unor demersuri didactice de ameliorare; b) 

situaţia existenţa în momentul proiectării, respectiv resursele psihologice ale elevilor, cele 

materiale; c) cerinţele impuse de programa şcolară şi de alte acte normative. 

                Etapele principale ale activităţii de proiectare a activităţilor didactice sunt: 1. 

încadrarea lecţiei sau a activităţii didactice în sistemul de lecţii sau în planul tematic 2. stabilirea 

obiectivelor operaţionale 3. prelucrarea şi structurarea conţinutului ştiinţific 4. elaborarea 

strategiei didactice 5. stabilirea structurii procesuale a lecţiei/activităţii didactice 6. cunoaşterea 

şi evaluarea randamentului şcolar: a) stabilirea modalităţilor de control şi evaluare folosite de 

profesor b) stabilirea modalităţilor de autocontrol şi autoevaluare folosite de elevi Activitatea 

didactică are în fond un caracter procesual, ea se desfăşoară în etape, secvenţe logic articulate. 

Rezultă că stabilirea de obiective concrete urmează să se suprapună pe secvenţe de 

lecţie/activitate. Pornind de la cerinţele învăţării se impune a gândi activitatea de proiectare în 

termeni de situaţii problemă, ceea ce ţine atât de însuşirea unor tehnici de lucru, cât şi de 

experienţa şi imaginaţia pedagogică a profesorului. 

               Proiectul de lecţie este un instrument de lucru şi un ghid pentru profesor, el oferind o 

perspectiva de ansamblu, globală şi complexă asupra lecţiei. În viziune modernă, proiectul de 

lecţie are caracter orientativ, având o structura flexibilă şi elastică. De asemenea, este de 

preferat ca el să prevadă unele alternative de acţiune şi chiar să solicite capacitatea profesorului 

de a reconsidera demersul anticipat atunci când situaţii neprevăzute fac necesară schimbarea, 

deci un comportament didactic creator. În acest fel ele vor fi adaptate specificului procesului 

de predare-învăţare a disciplinei respective şi vor deveni operaţionale în condiţiile concrete de 

instruire în care vor fi utilizate.  

               Scopul proiectelor didactice este de a realiza transpunerea didactică a conţinutului 

ştiinţific într-o manieră care să le permită elevilor asimilarea lui, dar în acelaşi timp să îi oblige 

la efort intelectual şi/sau practic- aplicativ/motric. Proiectarea didactică are semnificaţia unei 

prognoze pe baza unei analize diagnostice a condiţiilor prealabile ale activităţii didactice. 

Proiectarea strategiilor didactice reprezintă ansamblul de procese şi operaţii deliberative de 

anticipare a acesteia, de fixare mentală a paşilor ce vor fi parcurşi în realizarea instrucţiei şi 

educaţiei, la nivel macro şi micro.  

               Orice lecţie trebuie să constituie un pas mai departe în dezvoltarea personalităţii 

elevului. Pentru aceasta se cer respectate mai multe cerinţe: 
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a. Claritatea scopului urmărit. Lecţia duce la bune rezultate instructive şi educative, 

dacă profesorul stabileşte cu claritate şi precizie scopul pe care-şi propune să-l realizeze cu 

ajutorul ei. Acest scop constituie pivotul în jurul căruia se axează întreaga lecţie. Alegerea 

metodelor şi procedeelor, alegerea conţinutului lecţiei şi reliefarea unor părţi din acest conţinut, 

structura lecţiei şi îmbinarea modului de muncă individuală cu cel colectiv depind de scopul 

urmărit prin lecţie. Scopul unei lecţii exprimă esenţa instructiv-educativă a acesteia. Într-o 

lecţie se urmăresc de obicei mai multe scopuri, dar unul este dominant. Celelalte sunt 

subordonate lui.  

               Orice lecţie, din orice disciplină de învăţămînt, urmăreşte în primul rând realizarea 

unui scop apropiat, particular, care decurge din tema acelei lecţii. O anumită lecţie concretă de 

matematică, literatură, istorie, desen, trebuie să dezvolte personalitatea elevului sub anumite 

aspecte, să-1 ajute să progreseze în anumite direcţii. Acesta este scopul principal al acelei lecţii. 

Cînd se fixează acest scop apropiat al lecţiei, se ţine seama că prin realizarea lui se contribuie 

şi la realizarea altor scopuri mai îndepărtate, mai cuprinzătoare, cum ar fi : scopul urmărit de 

predarea acelui obiect de învăţământ la clasa respectivă şi în şcoala respectivă, scopul urmărit 

de gradul de învăţământ respectiv, pregătirea pentru a face faţă unor sarcini actuale şi de 

perspectivă ale societăţii, contribuţia la dezvoltarea unor aspecte intelectuale, morale, estetice 

ale elevului şi, în sfârşit, contribuţia acestei lecţii la dezvoltarea multilaterală a personalităţii 

elevului. Între aceste scopuri există o legătură indisolubilă.  

               Scopurile mai îndepărtate ajută la precizarea scopulul apropiat al lecţiei ; iar realizarea 

scopului apropiat constituie un pas spre realizarea scopurilor mai îndepărtate. De aceea este 

deosebit de importantă fixarea cu claritate şi precizie a scopului lecţiei. Spre a fixa în mod 

corect scopul unei lecţii, profesorul trebuie să ţină seama de trei elemente: conţinutul temei pe 

care o va preda, nivelul actual de dezvoltare a elevilor şi sarcinile mai apropiate şi mai 

îndepărtate în direcţia cărora trebuie dezvoltată personalitatea elevilor. Ţinând seama de aceste 

elemente profesorul poate stabili cu precizie ce cunoştinţe şi deprinderi pot fi formate sau 

consolidate cu ajutorul conţinutului temei, în funcţie de vârstă şi de pregătirea anterioară a 

elevilor, care vor fi aspectele educative realizabile în mod neformal prin acest conţinut.  

              Prin conţinutui temei, posibilităţile actuale ale elevilor sunt ajutate şi stimulate să se 

dezvolte în direcţia unor cerinţe mai înalte, sociale şi individuale. Deci, într- o lecţie, profesorul 

îşi propune să dezvolte personalitatea elevului, atât cât permit conţinutul de informaţii pe care 

le dă şi nivelul actual de dezvoltare a elevului. Într-o lecţie bună, concomitent cu realizarea 

sarcinilor instructive se realizează şi sarcinile ei educative, sarcinile informative se împletesc 

cu cele formative.  

               Transmiţând elevilor cunoştinţe ştiinţifice, formându-le priceperi şi deprinderi se 

realizează şi dezvoltarea gîndirii şi a spiritului de observaţie, memoria şi imaginaţia, 

sentimentele şi voinţa lor. În orice lecţie bună elevii se obişnuiesc să fie disciplinaţi şi atenţi, 

să fie perseverenţi şi conştiincioşi în muncă. Când fixează scopul unei lecţii, profesorul are în 

vedere contribuţia specifică, particulară pe care acea lecţie o are la instruirea şi educarea 

elevilor. Scopul lecţiei sintetizează esenţialul acestei contribuţii.  
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 b. Alegerea judicioasă a conţinutului lecţiei. Spre a realiza o lecţie bună profesorul 

trebuie să aleagă pentru fiecare parte a lecţiei materialul cel mai potrivit, care să asigure 

atingerea scopului urmărit. De exemplu, dacă urmăreşte să formeze la elevi o noţiune nouă, le 

va prezenta exemple tipice şi caracteristice în acest sens ; dacă urmăreşte ca elevii să ajungă la 

o concluzie corectă pe baza unor comparaţii, el selectează obiectele care vor fi comparate şi 

precizează criteriul de comparaţie ; dacă urmăreşte să formeze anumite priceperi, alege exerciţii 

adecvate acestui scop.  

               Cu privire la cantitatea de material care să fie însuşit de elevi în decursul lecţiei, e 

bine să se evite exagerările: să nu se dea nici prea mult material, nici prea puţin. Dacă elevii 

sunt prea puţin solicitaţi, dacă li se oferă prea puţin material, lecţia nu are randament. La 

alegerea materiei de învăţământ se ţine seama şi de locul pe care îl ocupă acea lecţie în sistemul 

de lecţii din care face parte.  

              Orice lecţie trebuie privită ca o veriga dintr-un lanţ : ea continuă şi îmbogăţeşte 

pregătirea anterioară a elevilor, dar totodată pregăteşte pe elevi spre a înţelege mai temeinic 

cunoştinţele care vor fi predate în lecţiile următoare. Profesorul care are clară perspectiva 

pregătirii viitoare a elevilor săi, ştie asupra căror cunoştinţe din lecţia de zi să insiste, spre a 

asigura succesul elevilor în viitor.  

               c. Alegerea metodelor şi procedeelor potrivite pentru realizarea sarcinilor urmărite în 

fiecare parte a lecţiei. Alegerea judicioasă a metodelor şi procedeelor didactice ajută la reuşita 

lecţiei. În decursul unei lecţii se folosesc de obicei mai multe metode potrivit sarcinilor 

didactice urmărite. Fiecare sarcina didactică se realizează mai bine prin utilizarea anumitor 

metode. Spre a realiza o lecţie bună, profesorul alege din fiecare grupă de metode pe cea sau 

pe cele care sunt în concordanţă cu scopul urmărit, cu vârsta şi pregătirea anterioară a elevilor. 

Utilizarea judicioasă a fiecărei metode, la locul şi timpul cel mai potrivit, în condiţii variate de 

la o clasa la altă, de la o tema la altă, contribuie la sporirea eficienţei lecţiei. 

                d. Organizarea metodică a lecţiei. Într-o lecţie bună nimic nu se face la întîmplare, ci 

după un plan bine gândit. Diferitele activităţi care alcătuiesc lecţia sunt desfăşurate într-o 

succesiune logică, spre a asigura realizarea scopului ei. Fiecărei activităţi i se acordă o durata 

care contribuie la obţinerea unui maximum de randament. Nici un minut din lecţie nu trebuie 

irosit şi nici o secvenţă din lecţie nu trebuie tratată superficial. 

                Practica instructiv-educativă pune la îndemână multe cazuri negative: efectuarea 

unor activităţi formale, necerute de lecţia respectivă, conversaţii introductive prea lungi, 

insistenţa asupra unor cunoştinţe pe care elevii le posedă deja, prezentarea unui material 

didactic prea bogat etc. Buna organizare a lecţiei depinde de respectarea principiilor didactice, 

în condiţiile concrete de activitate cu clasa respectivă.  

               O lecţie bine organizată antrenează la activitate pe toţi elevii. Particularităţile 

individuale fac însă ca aceştia să nu lucreze în acelaşi ritm, să nu obţină aceleaşi rezultate. 

Profesorul prevede aceste situaţii şi pregăteşte mijloacele potrivite spre a obţine de la fiecare 

elev randamentul maxim, fie alternând munca îndrumată cu cea independentă, când poate veni 

în sprijinul elevilor mai slabi, fie îmbinând lecţia clasică cu forme de instruire programată, care 

asigura desfăşurarea activităţii fiecărui elev în ritmul său propriu.  
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               O lecţie este metodic organizată când toate activităţile desfăşurate constituie un tot 

unitar, servesc atingerea scopului urmărit. Pregătirea unei activităţi didactice nu înseamnă 

aplicarea unui “tipar", a unei scheme prestabilite la un conţinut anume; proiectarea activităţii 

didactice înseamnă anticipare, deci reflecţie prealabilă asupra a ceea ce ar fi de dorit să se 

întâmple, imaginarea unui scenariu al activităţii. 
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Modalităţi de cunoaştere și păstrare a obiceiurilor și tradiţiilor în educaţia 

timpurie a copiilor 

prof. Tărnăuceanu Nicolette 

Grădinița cu P.P. „Pinocchio” Fălticeni 

 

Motto: „…nu e datorie românească mai vrednică de a fi îndeplinită şi nu e osteneală 

mai de folos decât să facem părtaşi pe cei mai tineri, pe cei ce vin după noi, de bunurile 

sufleteşti moştenite din vechime, să le predăm lor ca pe o zestre de mare preţ.  

(Extras din „Cuvânt de lămurire”, din vol. „Colinde”, culegere întocmită de G. Breazul, 

Bucureşti, Fundaţia Culturală Regală, 1938) 

 

La ce sunt bune tradiţiile şi de ce este nevoie o cunoaştere a lor? 

 Tradiţiile sunt o cale de înţelegere a trecutului, fiind mărturii ale felului de viaţă, a 

valorilor şi credinţelor înaintaşilor. Pentru omul contemporan înţelegerea tradiţiilor oferă noi 

căi, uneori nebănuite de a se descoperi şi de a se înţelege pe sine. 

 Şcoala rămâne instituţia care, peste timp are cea mai mare valoare, valoarea supremă în 

instruirea şi educaţia colectivităţii umane. Rolul ei a fost, este şi va fi cel de îndrumător al 

paşilor spre lumină, spre dragoste, spre descifrarea tainelor naturii, tainelor vieţii, spre 

descifrarea unor frumuseţi ale spiritualităţii româneşti. 

 Universul oricărei cunoaşteri trebuie să înceapă cu cea a propriilor rădăcini, a 

cunoaşterii spiritualităţii populare cuprinsă în obiceiurile neamului. 

Grădiniţa este o a doua casă a copilului, dar şi terenul unde se desfăşoară o educaţie 

timpurie, teren adaptat ritmului său de dezvoltare, pentru că el se joacă învăţând şi învaţă 

jucându-se, satisfăcându-şi astfel nevoia de cunoaştere. 
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 Activităţile copiilor din grădiniţă au o contribuţie uriaşă la formarea deprinderilor de 

muncă, a respectului pentru muncă, la formarea gustului estetic, la cunoaşterea obiceiurilor şi 

tradiţiilor populare, la formarea dragostei pentru popor, pentru ţară. 

 Aşa cum spunea Florian Aaron „nimic nu poate fi la o naţiune mai scump decât 

începutul său”, acesta trebuie aflat, valorificat şi transmis încă de la o vârstă fragedă.  

În cadrul îndelungatului şi complexului proces de formare a personalităţii copilului, 

cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor populare locale, are o importanţă deosebită, datorită 

sentimentelor pe care le imprimă copiilor. 

Datorită vremurile în care trăim, devenim fără să ne dăm seama interesaţi mereu de a 

cunoaşte şi de a intra în contact cu oameni din toată lumea şi uităm de cele mai multe ori  de 

cei care  ne reprezintă ca neam, de înţelepciunea poporului roman, de tradiţiile şi obiceiurile pe 

care bătrânii satului le-au păstrat cu trudă. 

Plecând de la conceptul de tradiţie – un ansamblu de obiceiuri, de datini şi credinţe ce 

statornicesc istoriceşte în cadrul unei colectivităţi şi care se transmit prin viu grai, obiceiurile 

sunt strâns legate de creaţia populară orală, muzicală, poetică, dans, costumaţie şi sunt în 

interdependenţă cu obiceiurile calendaristice creştine şi cele sociale. 

Lumea pură a satului în care trăim  a stârnit nu o dată, curiozitatea micului copil, dorinţa 

de a înţelege ce se petrece în jurul său, de a lua parte la manifestările satului. 

Copilul simte admiraţia faţă de creaţiile populare încă de când îşi ascultă bunica cum 

deapănă firul unui basm sau a unei legende , în care eroii sunt înzestraţi cu calităţile ţăranului 

român, îl simte din cântecul duios de leagăn al mamei,din proverbe şi zicători ,din ghicitori din 

doinele cântate îndelung de moşii şi strămoşii noştri. 

Izvorul de inspiraţie fiind vast, am putut prelua şi apoi adapta vârstei preşcolare o 

diversitate de modalităţi de cunoaştere, păstrare şi transmitere a tradiţiilor şi obiceiurilor 

populare, bineînţeles adaptate nivelului grupei şi particularităţilor individuale ale copiilor.  

Astfel am organizat activităţi în care am urmărit sensibilizarea copiilor, activităţi care 

să le bucure privirea, să-i ducă pe firul întoarcerii la arta populară, la cunoaşterea marilor tradiţii 

româneşti. 

Dorinţa de a păstra peste veacuri, cultura românească, obiceiurile şi tradiţiile locale, dar 

şi regretul că puţini mai sunt cei care încearcă să transmită mai departe tot ceea ce este al nosru 

din străbuni, m-a determinat să desfăşor un proiect de parteneriat între grupa mare de la 

Grădiniţa cu Program prelungit „Pinocchio” Fălticeni şi grupa mare de la  Grădiniţa cu program 

normal Rădăşeni, un sat in apropierea oraşului Fălticeni, proiect care a avut drept scop 

stimularea interesului şi curiozităţii copiilor pentru tradiţiile şi obiceiurile autentice. 

Obiectivele urmărite în cadrul acestui proiect au fost: 

- Cunoaşterea unor elemente de bază ale folclorului local 

- Manifestarea interesului copiilor pentru datinile şi obiceiurile calendaristice creştine 

- Cunoaşterea specificului local al unor ceremoniale tradiţionale 
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- Învăţarea unor elemente de bază ale dansului popular 

- Însuşirea strigătului specific dansurilor populare locale 

- Valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor autentice prin constituirea unui mini-muzeu care 

să cuprindă obiecte de uz casnic, rituale, documente. 

- Organizarea unei şezători, expoziţii, etc. 

 Aşadar, pentru primul contact al copiilor cu obiceiurile şi tradiţiile populare, le-am 

prezentat acestora unele aspecte privind: 

1. Aşezările omeneşti 

2. Ocupaţiile tradiţionale ale localnicilor 

3. Portul popular 

4. Obiceiurile calendaristice ale satului 

5. Creaţii folclorice locale 

Tipul de sat caracteristic vremurilor trecute a fost observat cu prilejul unei drumeţii în 

comuna Rădăşeni. Acolo a fost văzută casa tradiţională cu atelajele gospodăreşti specifice 

locuinţei săteşti, care este şi azi prezentă, chiar dacă are un aspect modern. 

Le-am vorbit copiilor despre ocupaţiile şi meşteşugurile tradiţionale şi în acest scop am 

discutat despre uneltele pe care le foloseau înaintaşii noştri şi care erau destul de rudimentare. 

Dialogul despre meşteşuguri a fost completat cu o vizită la Muzeul Satului unde copiii 

au putut vedea şi portul popular şi diferite obiecte de podoabă specifice zonei. Aici copiii au 

descoperit arta păstrătoare a celor mai înalte valori morale, a frumuseţii relaţiei interumane prin 

desfăşurarea unor acţiuni ca: „ Parada costumelor populare”. Întâlnirea cu arta autentică îi 

disciplinează, îi motivează. Maniera în care le-au fost prezentate obiectele expuse, tonul cald 

al muzeografei, frumuseţea exponatelor, i-a apropiat de arta populară, de oamenii simpli de la 

sate. 

 Împreună cu copiii am apelat la bunici, străbunici care ne-au ajutat cu diferite obiecte 

vechi si am realizat în grădiniţa noastră un colţ etnografic care reprezintă o părticică  din 

interiorul unei case ţărăneşti.  

Le-am vorbit apoi copiilor despre cântecul nostru popular, neasemuit de frumos, despre 

trecutul de luptă al poporului, despre proverbele, zicătorile şi ghicitorile poporului nostru, 

adevărate perle ale folclorului românesc. 

 Sentimentul dragostei faţă de patrie şi popor are un conţinut foarte bogat. El înglobează, 

pe lângă dragostea faţă de familie, de oraşul sau satul natal, de natura patriei şi cea faţă de 

creaţiile folclorice care pentru fiecare copil constituie o mândrie. Mugurii acestui sentiment se 

trezesc atunci când copilul face primii paşi în cunoaşterea creaţiilor populare, la grădiniţă, iar 

mai târziu în clasele primare. 

 Am îndrumat copiii să participe la diferite momente din viaţa omului şi a satului, în 

special la cele vesele: hore, cununii, botezuri. 
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 Pe lângă tradiţii şi obiceiuri, dansurile populare familiarizează copiii cu un nou element 

al folclorului, contribuind la dezvoltarea dragostei faţă de arta poporului nostru. Dansurile 

populare constituie un mijloc complex de educare a copiilor în spiritul dragostei faţă de 

comorile populare, de valorile artistice ale poporului. Dansurile pe care le-am învăţat cu copiii 

„Hora de la Rădăşeni”, „Coasa” au reuşit să le dezvolte simţul ritmului, atenţia, coordonarea 

mişcărilor după acompaniamentul muzical, dar şi veselia şi buna dispoziţie. Pe parcurs, în 

funcţie de particularităţile de vârstă ale copiilor, au fost introduse şi câteva strigături de dans.  

 Consolidarea cunoştinţelor despre tradiţii şi obiceiuri s-a realizat printr-o şezătoare 

unde copiii au văzut „pe viu” uneltele cu care se desfăşoară muncile în gospodărie. De 

asemenea au văzut cum se îmbină armonios cântul, cu munca, cu dansul, cu gluma. Copiii, 

îmbrăcaţi în costume populare din zonă, au creat un climat afectivo-educaţional, cu deosebite 

valenţe educative.   

 Serbările în cadrul cărora am prezentat diverse obiceiuri şi datini de Crăciun, de Anul 

Nou (jocul ursului, al caprei, steaua), reprezintă un izvor nesecat de satisfacţii, bucurii, creează 

bună dispoziţie. Nu trebuie uitat caracterul colectiv al acestora care conduce la sudarea 

colectivului de copii, îi învaţă să trăiască în grup, să se încadreze într-o disciplină fermă. De 

asemenea obiceiurile, cântecele şi strigăturile ce ar fi socotit cineva că-s de mult uitate au 

căpătat viaţă, auzindu-se ca un legământ cu trecutul. 

 Izvorâte din experienţă şi înţelepciune de viaţă, din bucurie sau durere, din năzuinţele 

şi dorurile românului, din setea de linişte sau din dragostea pentru frumos, creaţiile populare, 

de la doine la cimilituri, până la port şi obiceiuri, transmit valori şi creează punţi de legătură 

între generaţii. 

 Din multiplele aspecte pe care le ridică educaţia în grădiniţă, un rol important ar trebui 

să-l aibă formarea şi consolidarea reprezentărilor şi educării sentimentelor pentru specificul 

zonei în care trăieşte copilul, a tradiţiilor, obiceiurilor, dansului, portului popular, muzicii 

populare reprezentative zonei natale. 

 O cunoaştere mai profundă şi o receptare mai atentă a folclorului de către „căutătorii de 

frumos”, vor contribui în mod eficient la educaţia estetică a acestora, vor asigura legătura cu 

pământul pe care trăiesc, cu tradiţiile locale, cu poporul şi arta acestuia. 

Pentru a şti cine este, copilul trebuie să înveţe cine a fost prin strămoşii săi, căpătând 

astfel sentimentul de apartenenţă la colectivitatea naţională. Acesta este motivul pentru care ne 

propunem activităţi de cunoaştere a unui strop din ceea ce a creat omul simplu cu iscusinţa şi 

căldura sufletului său şi a minţii sale, pentru ca fiecare din copii să poată şti de unde se trage, 

cine este, pentru a şti cine trebuie şi cum trebuie să fie ca membru al colectivităţii sociale. 

Dacă un popor işi uită folclorul, e ca şi cum şi-ar abandona actul de naştere. 
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Importanţa proiectării excursiilor și a drumețiilor în grădiniţă 

prof. Ruja Lenuța 

Grădinița cu P.P. Nr. 30, Oradea 

 

„Mișcarea dă sănătate trupului, echilibru membrelor și virtute sufletului”- Galenus 

Împreună cu familia, grădinița are un rol covârșitor în creșterea și dezvoltarea 

armonioasă a preșcolarilor. În societatea actuală, datorită mediului și modului de viață, nevoile 

copilului preșcolar nu se rezumă doar la cele de ordin academic, ci, din ce în ce mai mult, se 

constată că alături de acestea este absolut necesar să se aibă în vedere și cele legate de stimulare 

a creșterii și dezvoltării armonioase. Este de semnalat faptul că pentru multe familii, din diferite 

motive, este mai comod să își obișnuiască copiii să stea „cuminți” în fața televizorului sau a 

calculatorului în loc să le dea ocazia să facă mișcare în aer liber, să se antreneze în jocuri de tot 

felul, cu cei de o seamă cu ei. 

Copiii care au în familie parte de un astfel de regim, au șanse să devină adulți cu grave 

dizabilități motorii de coordonare și efort, cu predispoziții accentuate la nevroze și afecțiuni 

psihice, care trec prin etape ale integrării lor sociale marcate de excluziuni din diferite grupuri, 

umilințe în perioada școlară unde ierarhiile și rolurile sociale se stabilesc pe baza abilităților 

fizice și sportive. Situația descrisă se poate agrava atunci când acestor inconveniente ce țin de 

modul de viață și de condițiile materiale li se mai adaugă și alți factori. De exemplu, 

prejudecățile legate de mișcare se pot transmite genetic de la o generație la alta; încă de la 

naștere copilul este supus agresiunii unor factori de mediu cum ar fi, stresul, poluarea, 

alimentația nerațională, malnutriția, care duc la perturbări ale creșterii și dezvoltării normale și 

armonioase; afecțiuni și maladii care altădată apăreau la vârste mai înaintate. (afecțiuni 

cardiace, neuropsihice, de nutriție, obezitatea) 

Datoria tuturor celor implicați în creșterea și educarea copiilor ar fi să conștientizeze că 

dorința de mișcare și dinamismul sunt caracteristici ale copiilor preșcolari și să le folosească 

pe acestea ca instrumente cu care să acționeze în sensul formării unor oameni sănătoși, viguroși 

și apți din punct de vedere moral și medical. 

Prin urmare, dezvoltarea fizică, motricitatea și sănătatea sunt elemente de bază ale 

tuturor experiențelor de învățare ale copiilor și stau la baza unui stil de viață activ și sănătos pe 

parcursul întregii vieți. Creșterea și dezvoltarea sunt procese complementare, chiar dacă 

creșterea se referă la anumite schimbări de ordin fizic, iar dezvoltarea ține de schimbările care 

parcurg un mod gradat de proces, de la schimbările simple la cele complexe.  

Aşa cum despre mişcare şi exerciţiu fizic se spune că nu reprezintă o noutate ci baza 

dezvoltării armonioase şi sănătoase a copilului, tot așa nu este o noutate nici faptul că integrarea 

socială şi armonizarea psihicului copilului se realizează prin relaţiile ce se crează în jocuri şi 

competiţii. Componentă esenţială a vieţii, mişcarea şi derivat din acesta – jocul se constituie 

într-un adevărat izvor de sănătate.  

Fără mişcare nu poate fi vorba de o creştere şi dezvoltare normală a copilului şi implicit 

de o bună stare de sănătate. Este necesară asigurarea optimului de mişcare a copilului, lucru 

care la ora actuală este lăsat de cei mai mulţi părinţi în seama instituţiilor statului, cum sunt 

grădiniţele şi şcolile, iar rolul grădiniţei pentru crearea la copii a unor deprinderi sănătoase de 
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mişcare pentru toată viaţa, ca şi a deprinderilor de igienă individuală şi colectivă a devenit 

predominant. În ultimă instanţă părinţii şi educatorii sunt cei care ar trebui să le asigure copiilor 

toate condiţiile pentru mişcare, dar modul cum se realizează acest lucru depinde de o serie de 

factori.  

      Vârsta preşcolară este perioada în care jocul ca activitate capătă o deosebită 

îndemânare şi este poarta prin care se poate condiţiona copilul să facă tot ceea ce este bine şi 

necesar pentru dezvoltarea şi sănătatea sa, prin mişcare. Copilul se antrenează cu pasiune în 

jocuri de mişcare cu reguli, cu subiect sau de creaţie. Jocul dezvoltă relaţii complexe, reprezintă 

exerciţiul prin care copiii probează şi învaţă rolurile sociale de mai târziu, facilitează importante 

achiziţii de experienţă privind relaţiile sociale. 

Mişcarea şi exerciţiul fizic pot fi deci introduse de la orice vârstă, într-un mod sistematic 

şi prestabilit, conform unei programe care este fie instituţionalizată, fie este creaţia fiecărei 

educatoare, sub formă de joc. 

Copilul care face mișcare va fi cu mult mai odihnit, mai receptiv şi mai bine-dispus, 

mai sociabil şi cu energie mai multă. Sistemul imunitar se va întări şi va fi mai rezistent la boli, 

ceea ce îi va permite o prezenţă continuă în grupul de copii, integrarea sa socială făcându-se 

fără sincope. Oxigenarea sporită a creierului permite o funcţionare şi o dezvoltare  normală a 

centrilor nervoşi din scoarţă responsabili cu viaţa de relaţie, mai ales la vârsta investigării şi a 

curiozităţii, fapt ce duce la formarea unui psihic sănătos, ce-i va permite să îşi folosească la 

maxim capacităţile fizice şi intelectuale. Sub acest aspect, putem spune fără teama de a greşi, 

că toţi copii care fac mişcare, se joacă dinamic, ies în aer liber, socializează cu alţi copii, sunt 

mai adaptabili, mai receptivi şi chiar mai inteligenţi decât media.  

În îndeplinirea acestor deziderate, alături de un regim de viață corect, odihnă, și de o 

educație corespunzătoare, un rol important îl au excursiile, plimbările, drumețiile organizate de 

grădiniță. Excursiile și drumețiile au valențe care se extind asupra tuturor comportamentelor: 

lărgesc orizontul de cunoaștere, declanșează trăiri afective, creează contexte prielnice exersării 

conduitei sociale a copiilor, oferă posibilități de cunoaștere directă a realității, stimulează 

spiritul de inițiativă. Aceste activități oferă copiilor posibilitatea de a exersa cunoștințele 

referitoare la  protejarea și ocrotirea naturii, dezvoltarea deprinderilor de colaborare, de ordine 

și disciplină. 

Cel mai important beneficiu pe care îl au copiii de pe urma desfășurării unor astfel de 

activități este că prin ele se urmărește întărirea organismului, formarea unor deprinderi de 

igienă și de comportare civilizată. Mișcarea destinderea și voia bună sunt la ele acasă ori de 

câte ori copiii descind în locuri cu multă verdeață, aer curat, ciripit de păsărele și susur de ape 

cristaline. Excursiile și drumețiile sunt activități ce au o contribuție însemnată la realizarea 

obiectivelor din domeniul dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale. 

Excursiile, drumețiile și chiar plimbările sunt componente ale planificării activităților 

ce se desfășoară în grădiniță. Ele pot intra în sfera activităților extracurriculare, pot fi activități 

incluse în proiectele tematice sau se pot constitui în activități liber alese de copii. Indiferent de 

forma sub care se realizează, cert este că ele ocupă un loc privilegiat în topul preferințelor 

preșcolarilor. Sunt cele mai dorite activități deoarece oferă prilejul petrecerii timpului liber într-
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un mod plăcut, dau copiilor posibilitatea să-și consume preaplinul de energie, le permit să să-

și trăiască intens emoțiile.  

Persoanele care organizează astfel de activități trebuie să fie conștiente de 

responsabilitatea mare pe care și-o iau, încă din clipa în care au intenția de a face acest lucru. 

Ca oricare alt demers și acesta trebuie proiectat, organizat, desfășurat și evaluat. Etapa de 

proiectare presupune alegerea momentului, locului în care urmează să se desfășoare activitatea 

și stabilirea obiectivelor urmărite de-a lungul derulării ei. Organizarea este etapa în care se 

angajează mijlocul de transport, dacă este necesar, se pregătesc materiale ce urmează a fi 

folosite, se ia legătura cu persoane de contact în cazul în care unul dintre obiectivele activității  

vizează întâlniri cu specialiști sau presupune vizitarea unor obiective. Desfășurarea înseamnă 

parcurgerea tuturor secvențelor propuse și pregătite. Fără excepție, fiecare excursie pe care am 

organizat-o a avut alocată mișcării cea mai mare durată din timpul total al acțiunii.     

Considerăm că este oportun și necesar, ca încă 

de la grupa mică, să oferim copiilor bucuria de a 

participa și a se antrena în activități plăcute și extrem 

de benefice cum sunt plimbările, excursiile și 

drumețiile. Nici chiar vremea potrivnică, din sezonul 

rece, nu ne-a împiedicat să organizăm și desfășurăm 

aceste activități atât de gustate de copii.   

Am practicat mișcare sub multiplele ei forme: 

exerciții fizice, plimbări, jocuri competitive, jocuri 

muzicale cu text și cânt, jocuri de orientare turistică, activități practice care au necesitat efort 

fizic din partea executanților, jocuri cu și pe zăpadă.  

Din multitudinea de forme sub care s-au desfășurat activitățile de acest tip, ne vom opri 

asupra câtorva pe care le considerăm ca fiind de referință. 

„Căutăm comoara!”, a fost o activitate pregătită din grădiniță, în sensul că au fost 

desenate și colorate de către copii indicatoare (săgeți) cu ajutorul cărora am marcat traseul spre 

obiectiv. În căutarea comorii „cercetașii” au urmat un traseu destul de lung, cu multe suișuri și 

coborâșuri, sinuos pe alocuri, dar niciun participant angajat în acțiune nu a renunțat, chiar dacă 

a fost nevoie să depună un efort destul de susținut până ce s-a ajuns la locul unde era „comoara”. 

Oboseala acumulată pe traseu a dispărut ca prin minune când cel care a descoperit comoara a 

hotărât pe loc că o va împărți, în mod egal, cu colegii, ba mai mult, această decizie înțeleaptă 

parcă le-a încărcat instant bateriile cu energia de care au mai avut nevoie să se întoarcă la locul 

de parcare. 

„Pe sub sfoară”!, este un joc competitiv în care copiii se antrenează imediat, cu atât 

mai mult cu cât  printre concurenți ne numărăm și noi de fiecare dată. Între doi copaci apropiați 

întindem o sfoară pe sub care trec câte doi copii. Nivelul sforii se coboară treptat, astfel devine 

din ce în ce mai greu să treci pe sub ea. Se aclamă numele concurenților pentru a fi încurajați 

și stimulați. Câștigătorul primește o recompensă ce poate fi împărțită tuturor participanților.  

„Ajutoarele pădurii”, a fost o drumeție pe care am făcut-o cu ocazia unei excursii la 

Arieșeni. Pe o potecă de munte, lată doar cât să încapă nu mai mult de doi trecători, mergeam 

voinicește chiar dacă a pășii din loc în loc era un efort destul de mare din cauza zăpezii groase  
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de cel puțin 20 de centimetri și trăgeam cu toată puterea săniile încărcate cu „ajutoare” pentru 

animalele pădurii.  De o parte și alta nămeții erau impresionant de mari, dar nimic nu ne-a făcut 

să ne abatem de la drumul greu și anevoios pe care trebuia să-l parcurgem până la cea mai 

apropiată hrănitoare spre care ne conducea încântat de intenția noastră, unul dintre pădurarii 

locului. Ce putea fi mai sănătos decât să realizezi că aerul curat, ozonat îți inundă simțurile. 

Alături și împreună cu copiii ne face și nouă o deosebită plăcere să „Rostogolim 

bușteanul!”. Rostogolitul buștenilor poate îmbrăca forma exercițiului sau a jocului competitiv. 

Pe iarba curată și de pe care au dispărut până și ultimele bobițe de rouă, se poate practica 

rostogolitul lateral, atât pe o suprafață plană cât și pe una înclinată. Este chiar senzațional și 

amuzant când firele de iarbă jucăușe nu se feresc să-ți pătrundă în nas, urechi sau chiar gură  

dacă nu bagi de seamă fiind prea preocupat de ceea ce faci cu atâta entuziasm.   

  Cu ocazia excursiilor în locuri ce permit drumeții, plimbări prin pădure, desfășurăm  

aproape de fiecare dată activitatea: „Micul excursionist”. Fiecare copil își ia rucsacul cu el, că 

doar așa îi şade bine unui excursionist și se merge prin pădure după diferite indicații: „Mergem 

câte unul pe cărare!”, „Urcăm toți prin pădure până la...!”, „Cine ajunge mai repede la....!”, 

„Mergem câte doi, câte trei, câte patru!”. Înainte de a desfășura această activitate copiii sunt 

instruiți cum să calce, mai ales când coboară. 

Cert este că de fiecare dată profităm de orice context în care putem să trăim experiențe 

noi, care ne permite să dăm conotații multiple ieșirilor noastre. De exemplu, vizita pe care am 

organizat-o la Ocolul Silvic Marghita, a fost un prilej valorificat din plin deoarece ocaziile pe 

care le-am avut atunci au fost neașteptat de variate: copiii au plivit și prășit în plantația de puieți 

cu stejar roșu american, au fost conduși și informați de specialist prin mai multe sectoare ale 

instituției. Bucuria și curiozitatea lor a atins cote maxime când, pe rând, au avut ocazia să urce 

pe scara unui observator de vânătoare până la locul de unde vânătorul urmărește cu binoclul 

mișcarea animalelor din zonă.  

Una din activitățile proiectului tematic „Oaia”, a fost vizită la o fermă. Bineînțeles că 

nici atunci nu ne-am rezumat la a observa animalele din ferma respectivă ci am realizat cu mult 

mai mult de atât.  

„Îl călărim pe Murgu!”, a fost o dorință care s-a 

materializat în fapt deoarece fiecare copil a fost urcat în spinarea 

blândului animal și în pas de trap a făcut o scurtă plimbare.  

Important este ca în tot ceea ce facem să avem mereu în 

vedere că dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale se 

poate promova în orice moment, nu este nevoie să-i alocăm  

special, în programul activităților noaste, un loc anume și să 

ținem cont de acest aspect vital doar atunci când am planificat 

ceva în acest sens. Termenul pentru acest deziderat este, unul 

singur, zi de zi, ceas de ceas, clipă de clipă..     
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Metode interactive folosite în activităţile integrate, pentru stimularea 

învăţării 

prof. înv. preşc. Tudose Virginia 

Grădinița cu P.P. „O Lume Minunată” Curtea de Argeş 

 

Metodele interactive sunt modalităţi moderne de stimulare a  învăţarii şi dezvoltării 

personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează interschimbul 

de idei, de experienţe, de cunoştinţe.    

            Metodele interactive stimulează creativitatea, comunicarea, activizează toţi copii şi 

formează capacităţi: spiritul critic constructiv, independenţa în gândire şi acţiune, găsirea unor 

idei creative, îndrăzneţe de rezolvare a sarcinilor de învăţare. 

 Noul, necunoscutul, căutarea de idei prin metodele interactive conferă activității 

“mister didactic”, se constituie ca o “aventură a cunoaşterii” în care copilul e participant activ 

pentru că el întâlneşte probleme, situaţii complexe pentru mintea lui de copil, dar în grup, prin 

analize, dezbate, descoperă răspunsurile la toate întrebările, rezolvă sarcini de învățare, se simte 

responsabil și mulţumit la finalul activităţii. 

Calea de învăţare pe care copilul o parcurge este determinată de metoda folosită. Zilnic 

în joaca copilului se poate observa o lume numai a lui care aduce comportamente, teme, idei şi 

probleme absolute noi în dezbatere. Prin metodele interactive de grup copiii îşi exersează 

capacitatea de a selecta, combina, învăţa lucruri de care vor avea nevoie în viaţa de şcolar şi de 

adult. În abordarea temelor din grădiniţă efortul copiilor este unul intelectual, de abordare a 

unor demersuri intelectuale, interdisciplinare decât cele clasice prin studiul mediului concret, 

prin corelaţiile elaborate interactiv în care copiii îşi asumă responsabilităţi, formulează şi 

verifică soluţii, elaborează sinteze în activităţile de grup, intergrup, individual, în perechi. 

Situaţiile de învăţare care sunt rezolvate prin intermediul metodelor interactive de grup 

dezvoltă gândirea democratică deoarece ei exersează gândirea critică şi înţeleg că atunci când 

analizează un personaj, comportamentul unui copil, o faptă, nu critică personajul, copilul sau 

adultul. După fiecare metodă aplicată se pot obţine performanţe, pe care copilul le percepe, 

făcându-l astfel responsabil în rezolvarea sarcinilor de lucru viitoare. Metodele implică mult 

tact din partea dascălilor deoarece trebuie să-şi adapteze stilul didactic în funcţie de tipul de 

copil, pesimist, agresiv, nerăbdător, acaparator, pentru fiecare găsind gestul, mimica, 

interjecţia, întrebarea, sfatul, orientarea, lauda, aprecierea, entuziasmul în concordanţă cu 

situaţia dată. Este absolut necesar ca în activitatea cu preşcolarii educatoarea să dea dovadă de 

flexibitate şi creativitate în acelaşi timp în abordarea situaţiilor didactice, pentru a evita astfel 
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rutina şi a acţiona pentru transformarea învăţământului care încă se bazează pe informaţie, pe 

reproducerea ei, într-un învăţământ global, integrat şi creativ, bazat pe educaţie, pe formare. 

De ce metode interactive? 

 Creează deprinderi; 

 Facilitează învățarea în ritm propriu; 

 Stimulează cooperarea, nu competiţia; 

 Sunt atractive; 

 Pot fi abordate din punctul de vedere al diferitelor stiluri de învățare. 

Valențe formative ale metodelor interactive: 

 Stimulează implicarea activă în sarcina didactică; 

 Exersează capacitatea de analiză a copiilor; 

 Stimulează iniţiativa copiilor; 

 Asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, capacitaţilor și priceperilor; 

 Asigură un demers interactiv al actului predare – învățare - evaluare; 

 Valorifică și stimulează potenţialul creativ, originalitatea copiilor; 

 Acţionează asupra dezvoltării gândirii critice a copiilor; 

 Copiii  devin responsabili în rezolvarea sarcinilor; 

 Asigură dezvoltarea culturii “de grup” cooperarea, întrajutorarea. 

 Copiii se comportă cu toleranță, afectivitate, sensibilitate, corectitudine cu cei din jur. 

 Învață să argumenteze. 

           Ce fac copiii? 

 Copiii se ajută unii pe alţii să înveţe, împărtăşindu-si ideile; 

 Învață cum să înveţe, se exprima liber, experimentează; 

Copiii trebuie să fie capabili:  

- să asigure conducerea grupului; 

- să coordoneze comunicarea; 

- să stabilească un climat de încredere; 

- să poată lua decizii; 

- să medieze conflicte; 

- să fie motivaţi, să acţioneze conform cerinţelor educatoarei. 
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Ce face educatoarea? 

 Aranjează mobilierul din clasa în mod corespunzător. Ideal este formarea grupurilor în 

număr de câte 4 copii, aranjaţi de-o parte și de alta a unei măsuțe;  

 Stabileşte criteriul de grupare (sexul, prieteniile, nivelul abilitaţilor într-un anumit 

domeniu, diferite jocuri) și dimensiunea grupului de la 2 la 6 copii; 

 Stabileşte regulile de lucru (se vorbeşte pe rând, nu se atacă persoana, ci opinia sa, se 

consultă între ei, nu se monopolizează discuţia, nu rezolvă unul singur sarcina, se 

lucrează cu culori diferite); 

 Explică foarte clar obiectivele activităţii, specifică timpul pe care îl au copiii la 

dispoziţie; 

 Pregăteşte spaţiul și materialele didactice necesare. 

Câteva dintre competențele educatoarei: 

 Partener – care poate modifica “scenariul” activității dacă grupa o cere; 

 Animator – care iniţiază metode și explică copiilor, pregăteşte materialele didactice și 

prezintă scopurile învățării; 

 Pedagog – care își ajută copiii în rezolvarea problemelor, îi motivează să își prezinte 

propriul punct de vedere; 

 Scenograf,  actor – care creează scenografia activităţii; 

 Mediator – care rezolvă potenţialele conflicte ce pot apărea; 

 Consilier – care își ajută copiii în rezolvarea problemelor, îi motivează să își prezinte 

propriul punct de vedere. 

          În  continuare  voi prezenta câteva  metode moderne pe care le-am folosit în procesul 

instructiv educativ în funcţie de obiectivele  urmărite la  fiecare activitate. 

           Bula dublă - este o metoda de predare-învăţare, uşor de aplicat, care grupează 

asemănările şi deosebirile dintre doua obiecte, fenomene, idei, concepte etc.. Ea este 

reprezentată grafic din două cercuri mari  în care se aşează câte o  imagine care denumeşte  

subiectul abordat. De cele două cercuri mari se află relaţionate prin linii alte cercuri mici situate 

între cercurile mari în care se specifică asemănările  iar în cercurile exterioare se specifică 

caracteristicile fiecărui termen, particularităţile sau deosebirile.               

Schimbă perechea este o altă metodă interactivă pe care am  folosit-o în activităţile cu 

preşcolarii. Această metodă  are ca obiectiv stimularea comunicării şi rezolvarea de probleme 

prin lucru în pereche. Metoda ,,Schimbă perechea,, am folosit-o în activităţi de observare, 

activităţi de convorbire, activităţi practice, etc.. 

            Brainstormingul, în traducere directă ,,furtună în creier, sau ,,asalt de idei,, este o 

metodă pe care am folosit-o pentru a ajuta  copiii să emită, cât mai multe idei pentru 

soluţionarea unor probleme, fără a critica soluţiile găsite. Această metodă  am utilizat-o 

frecvent în activităţile de dezvoltare a limbajuluı pentru a da frâu liber imaginaţiei copiilor şi a  
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le dezvolta  capacităţile creatoare. Cu rezultate bune am folosit brainstormingul în cadrul 

povestirilor create după un tablou,  sau un  şir de ilustraţii, în lecturile după imagini, convorbiri 

şi jocuri didactice. 

Metoda lotus, cunoscută şi sub denumirea de floare de nufăr, este o modalitate 

interactivă de lucru în grup care oferă posibilitatea stabilirii de relaţii între noţiuni pe baza unei 

teme principale din care derivă alte opt teme. Obiectivele principale ale acestei metode sunt 

stimularea inteligenţei şi a potenţialului creativ în activităţi individuale şi de grup pe teme din 

domenii diferite. 

Metoda cubului este o metodă de învăţare prin cooperare folosită când se doreşte 

explorarea unui subiect, a unei teme din mai multe perspective. Pe cele 6 feţe ale cubului scrie 

următoarele : descrie, compară, asociază, analizează, aplică, argumentează. Avantajele acestei 

metode sunt multiple printre care se enumeră şi: determină  participarea  conştientă  a  

preşcolarilor   prin  implicarea   maximă  a  acestora în  rezolvarea  sarcinilor, permite  

diferenţierea  sarcinilor  de  învăţare,  formează  deprinderi  de  muncă  intelectuală, 

stimulează  gândirea  logică  a  copiiilor;ş.a 

Metoda pălăriilor gânditoare este o metodă interactivă de stimulare a preşcolarilor, 

care se bazează pe interpretarea de roluri în funcţie de pălăria aleasă.  Sunt 6 pălării gânditoare, 

fiecare având câte o culoare alb, roşu, galben, verde, albastru, negru. Membrii îşi aleg pălăriile 

şi vor interpreta rolul cum îl consideră, sunt liberi să spună ce gândesc. Culoarea este cea care 

defineşte rolul. Albă – informează, roşie – spune ce simte, galbenă – aduce beneficii în mod 

creativ, verde – generează ideile noi, albastră - clarifică, neagră – identifică greşelile. 

Explozia stelară este o altă metodă pe care am folosit-o în procesul instructiv educativ 

şi pe care vreau să o detaliez. Este o metodă de stimulare a creativităţii şi o  modalitate de 

relaxare a copiilor. Ea  se bazează pe formularea de întrebări pentru rezolvarea de probleme. 

Am folosit această  metodă  cu bune rezultate în activităţile de lecturi după imagini, convorbiri, 

memorizări, povestiri. Ca material didactic am folosit o stea mare, cinci stele mici de culoare 

galbenă, cinci săgeţi roşii şi jetoane. Pe steluţa mare am aşezat o imagine legată de tema 

abordată iar pe cele cinci steluţe mici am scris câte o întrebare de  tipul  CE ?, CINE ?, UNDE? 

, DE CE ?, CAND ? Prin folosirea acestei metode, am urmărit dezvoltarea potenţialului creativ 

al preşcolarilor,  familiarizarea lor cu strategia elaborării de întrebări de tipul prezentat mai sus, 

exersarea capacităţii acestora de a alcătui propoziţii interogative pe baza conţinutului unor 

imagini şi nu în ultimul rând  rezolvarea problemelor prin găsirea răspunsurilor la întrebările 

adresate.  

DESCRIEREA METODEI: 

1. Copiii aşezaţi în semicerc propun problema de rezolvat. Pe steaua mare se scrie sau se 

desenează ideea centrală. 

2. Pe cele 5 steluţe se scrie câte o întrebare de tipul: CE? CINE? UNDE? DE CE? CAND?  iar 

cinci copii din grupă extrag câte o întrebare. Fiecare copil din cei cinci își alege cate trei-patru 

colegi organizându-se astfel în cinci grupuri. 

3. Grupurile cooperează în elaborarea întrebărilor. 
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4. La expirarea timpului, copii revin în semicerc în jurul steluţei  mari și comunică întrebările 

elaborate, fie un reprezentant al grupului, fie individual, în funcţie de potenţialul 

grupei/grupului. Copiii celorlalte grupuri răspund la întrebări sau formulează întrebări la 

întrebări. 

5. Se apreciază întrebările copiilor, efortul  acestora de a elabora întrebări corecte precum și 

modul de cooperare și interacţiune.      

DOMENIUL EXPERIENŢIAL: Ştiinţă 

FORMA DE REALIZARE: lectură după imagini 

TEMA ACTIVITATĂŢII: Toamna în livadă 

TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare de cunoştinţe (prin aplicarea metodei „explozia 

stelară”). 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

- Stimularea activităţii prin formularea unor întrebări pentru rezolvarea de probleme ; 

- Sistematizarea cunoştinţelor copiilor cu privire la strategia elaborării de întrebări de 

tipul ”CE?”, ”CINE”, ”UNDE?”, ”CAND?’, ”DE CE?”, pe baza conţinutului unor 

imagini, prin folosirea metodei interactive ”explozia stelară”. 

ECHIPA 1  -   ÎNTREBAREA: CE ? 

 Ce anotimp este prezent în imagine? 

 Ce pomi sunt în livadă? 

 Ce fructe se coc toamna în livadă? 

 Ce culori au fructele din livadă? 

 Ce vitamine conţin fructele? 

 Ce se întâmplă cu frunzele pomilor din livadă? 

 Ce haine poartă copiii? 

ECHIPA 2  -  ÎNTREBAREA: CINE ?  

 Cine se bucură cel mai mult de sosirea toamnei? 

 Cine coace fructele? 

 Cine culege fructele din livadă? 

 Cine cară coşurile cu fructe? 

 Cine adună frunzele uscate? 

 Cine are grijă de sănătatea pomilor? 
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ECHIPA 3  -  ÎNTREBAREA: CÂND ?  

 Când se culeg merele şi perele? 

 Când se îngălbenesc şi se usucă frunzele? 

 Când se consumă fructele înainte sau după masă? 

ECHIPA 4  -  ÎNTREBAREA: UNDE ?  

 Unde s-au copt fructele? 

 Unde duc copiii coşurile cu fructe? 

 Unde sunt păstrate fructele pentru iarnă ? 

ECHIPA 5  -  ÎNTREBAREA: DE CE? 

 De ce spunem că a venit toamna? 

 De ce s-a urcat băiatul pe scară? 

 De ce au copiii nevoie să ducă fructele acasă? 

 De ce se culeg fructele cu mâna? 

 De ce se bucură copiii? 

  După fiecare set de întrebări se face sinteza parţială. Sinteza generală se realizează în 

funcție  de creativitatea în elaborarea întrebărilor și aflarea de activități care se desfășoară 

toamna în livadă. Cele mai interesante întrebări sunt înregistrate (înscrise și afişate în sala de 

grupă sau la panoul de dialog cu părinţii, păstrate în “portofoliul grupei” pentru a fi utilizate și 

la alte activități. 

Din multitudinea de metode interactive, am prezentat pe scurt doar  câteva pe care le-

am aplicat la grupă, metode  prin care noul, căutarea de idei conferă activităţii ”un mister 

didactic” în care copilul e participant activ  la propria formare. 
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Micul ecran - barieră în dezvoltarea intelectuală a preşcolarului 

prof. Sima Daniela 

Grădinița cu P.P. Rază de Soare, Pitești 

 

             Se admite că televiziunea oferă cunoştinţe autentice şi îi ajută pe copii să abordeze,cu 

mai multă uşurinţă, unele probleme reale ale vieţii, că stimulează gândirea şi limbajul, dar poate 

să producă un dezechilibru între experienţa de cunoaştere directă, nemijlocită, prin simţuri, şi 

cea indirectă, mijlocită, prin comunicare. La copiii de vârste mici se observă tendinţa de a 

considera drept realitate imaginea de pe micul ecran. Lor le lipseşte înţelegerea imaginii, adică 

linia clară de despărţire între obiect şi prezentarea lui pe ecran. Această capacitate de a sesiza 

deosebirea dintre real şi fictiv intervine treptat, după vârsta de 6 ani. 

             Televiziunea permite apariţia unor noi condiţii de constituire şi dezvoltare a experienţei 

de cunoaştere la copii. După o perioadă îndelungată de vizionare, copiii pot dobândi informaţii 

şi cunoştinţe care-i determină pe părinţi să-i considere foarte deştepţi. Această aparentă 

precocitate decepţionează foarte curând, când ei nu sunt capabili de a înţelege şi lega, în mod 

raţional, informaţiile deţinute. Privind la televizor, copiii învaţă multe cuvinte, dar pot să indice 

mai bine imaginile aflate în corespondenţă cu acestea. Mai târziu au rezultate proaste în 

folosirea şi stăpânirea vocabularului, în înţelegerea cuvintelor şi organizarea lor în propoziţii 

şi fraze corecte. 

 Prin cuvinte, copilul stabileşte simboluri, formulează anumite categorii şi generalizări, 

analizează şi sintetizează fenomenele lumii exterioare, folosind nu numai experienţa personală, 

ci şi experienţa omenirii. Ei clasifică obiectele, încep să priceapă diferenţa dintre ele şi, astfel, 

încep să-şi reamintească diferit. 

             Dar limbajul bine dezvoltat se dobândeşte numai prin implicarea interactivă. Copiii au 

nevoie să vorbească  şi să asculte. Ei au nevoie să se joace cu cuvintele şi să raţioneze cu 

ajutorul lor, să fie receptivi pentru a construi o bază personală a înţelesului semantic. 

             Toate acestea nu sunt susţinute de televiziune, pentru că ea pasivizează complet 

puterile mentale ale copilului. În faţa televizorului, copiii nu îşi pun întrebări, nu caută soluţii, 

nu vorbesc, şi nici nu ascultă cu adevărat. Ei sunt doar absorbiţi de fluxul de imagini şi sunete 

fascinante ce ies din cutia TV.  În faţa televizorului copilul nu are parte de experienţa obişnuită 

a limbajului, de stimularea dialogată a gândirii şi reflecţiei pe care părinţii, bunicii sau mediul 

uman, în general, le oferă. Copiii se obişnuiesc să nu mai dorească să înţeleagă ce se întâmplă 

în lumea care-i înconjoară. Se mulţumesc doar cu senzaţiile. Copilului îi lipseşte posibilitatea 

cunoaşterii prin atingerea şi manipularea fizică a materialelor, una din condiţiile desfăşurării 

procesului de cunoaştere. 

              O altă problemă semnalată în comportamentul copiilor crescuţi în faţa televizorului 

este dificultatea în reamintirea înţelesului cuvintelor pe care abia le-au auzit. Înainte ca adultul 

să termine fraza, ei au şi uitat indicaţiile de la început. Acest proces este legat de incapacitatea 

de a înţelege, cu rapiditate, mesajul ascultat, şi de slaba activare a strategiilor de memorare. 

              La copiii crescuţi cu televizorul se poate observa şi o scădere semnificativă a 

capacităţii de a imagina jocuri, de a se juca, în general, o diminuare a potenţialului creativ şi 

imaginativ. Pe măsură ce copiii se obişnuiesc mai mult cu imaginile venite de la TV, cu atât ei 
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devin mai puţin capabili să creeze propriile imagini sau scenarii mentale. Micii telespectatori 

mai repede îşi însuşesc mimica şi acţiunea personajelor de pe micul ecran, decât să-şi 

imagineze ei înşişi jocuri şi comportamente. 

             Efectul principal pe care îl are televiziunea asupra imaginaţiei sunt reveriile, starea 

mentală în care atenţia este furată şi captivată de tot felul de scenarii fantastice, care se produc 

în mintea copilului, în lipsa stimulilor externi. 

              Copiii care privesc mult la televizor stabilesc mai greu contacte personale, fac des şi 

cu plăcere grimase şi evită să se uite în ochii interlocutorului, au o putere de concentrare mai 

mică, răspund superficial, stereotip, nu manifestă interes faţă de obiecte şi, chiar puţinele cărţi 

pe care le preferă, sunt comics-uri sau cărţi ilustrate. Adesea, imaginile pe care le văd la 

televizor se întipăresc în mintea lor în mod caricatural şi ei se distanţează de lumea reală. La 

televizor, copilul „trăieşte” într-o lume bidimensională, abstractă, mai înainte de a o fi cunoscut 

şi asimilat pe cea reală. 
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Program educațional național de educație de mediu ,,Patrula de reciclare” 

prof. Tița Elena  

Grădinița cu .P.N. Nr.9, Pitești 

 

Patrula de Reciclare este programul național de educație de mediu al Asociației 

Române pentru Reciclare – RoRec,  derulat în unitățile de învățământ pre-univerșitar din 

București și din țară, cu sprijinul inspectoratelor școlare locale, cu avizul Ministerului. 

Programul educaţional de protecţie a mediului „Patrula de Reciclare” are ca scop 

creșterea gradului de informare în domeniul protecției mediului şi promovarea beneficiilor 

colectării selective a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (denumite în continuare 

„DEEE”) în rândul publicului larg. 

Programul se desfăşoară pe întreg teritoriul României, în unitățile de învăţământ 

preşcolar, şcolar şi liceal, cu avizul Ministerului Educației Naționale nr 53834/ 24.07.2013, în 

parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean/Inspectoratul General al Municipiului Bucuresti, 

în baza semnării unui protocol de colaborare, în conformitate cu prevederile prezentului.  

http://www.patruladereciclare.ro/despre-patrula/www.rorec.ro
http://www.patruladereciclare.ro/despre-patrula/www.rorec.ro
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Programul este adresat tuturor unităților de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din 

România. 

În anul școlar trecut, noi, Grupa Florilor, de la G.P.N,Nr.9 Pitești, am fost membri ai 

Patrulei de Reciclare în cadrul Programului Național ,,PATRULA DE RECICLARE’’. 

Preșcolarii  coordonati de prof.Tita Elena,au  colectat și selectat materiale reciclabile și au 

obținut premiul pentru cea mai mare cantitate de bateriii colectate din Județul Argeș şi 

desemnaţi Câştigător Naţional PREMIUL II,la ediţia 2014-2015 a Programului Naţional de 

Educaţie de mediu Patrula de Reciclare.    

Copiii au participat la activități de colectare de : becuri , neoane, baterii, aparate mici 

electrocasnice. 

Prin astfel de activități se formează comportamente trainice și copilul devine conștient 

de locul lui în mediu, de importanța lui în protejarea resurselor naturale.  

Jurnalul de activitate al Patrulei de reciclare - coordonator prof. TIȚA ELENA 

COLECTĂM SELECTIV! - 2014-10-30 - în grădiniță 

Preșcolarii grupei mari,,Grupa Florilor” de la G.P.N.NR.9 Pitești au fost învățați de 

către doamna prof. Tița Elena cum să colecteze selectiv becuri, neoane, aparate vechi stricate, 

baterii. Au fost prezentate copiilor locul de depozitare, modul de selectare, fiecare obiect adus 

de acasa să fie așezat la căsuța lui.Copii au fost familiarizați cu mesajele înscrise pe cutiile de 

depozitare 

HAI CU MIC CU MARE LA COLECTARE! - 2014-11-26 - în grădiniță 

Grupa Florilor - grupa mare este ajutată de către grupa ,,Căpșunica\"-grupa mică să 

umple cutiile de depozitare aflate în încinta grădiniței. Fiecare copil a adus de acasă becuri, 

neoane,diferite tipuri de baterii, aparate electocasnice. Preșcolarii au învățat că fiind uniti într-

o echipă de reciclare mai mare vor colecta mai mult și vor determina părinții. bunicii, 

frații,prietenii, să se implice mai mult în acest program. 

,,SĂ FACEM CUNOȘTINȚĂ CU FAMILIA RECICLEANU!" - 2014-12-03 - în grădiniță 

Doamna prof. Tita Elena face cunoștință copiilor cu ,,Familia Recicleanu". Preșcolarii 

sunt foarte încântați de Beculică, Neonel, Cronțănel. Baterică etc. Se organizează o expoziție 

cu desenele copiilor în care sunt redate personajele îndrăgite de către copii. Părinții au fost 

foarte încântați și au început să se implice mai mult în acest program alături de copii lor. 

HAI CU NOI LA RECICLARE! - 2015-01-27 - în grădiniță 

Preșcolarii au învățat poezia ,,HAI CU NOI LA RECICLARE!” Mesajul transmis de 

versurile poeziei a fost înțeles de către copii. Aceștia merg la locul de depozitare a cutiilor unde 

sunt păstrate obiectele aduse, spun poezia și aplaudă gestul copiilor care vin în fiecare 

dimineață cu un bec, o baterie, un aparat stricat. 

MESAJ CATRE PAMÂNTENI - 2015-02-13 - în grădiniță 

În cadrul activității de educarea limbajului,,Pământul-casa noastră"-poveste creată, 

preșcolarii grupei,,Florilor" au alcătuit la finalul activității mesaje către pământeni în care și-
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au exprimat opiniile cu privire la ocrotirea naturii, neceșitatea menținerii unui mediu curat, 

nepoluat, reciclarea materialelor , selectarea deșeurilor. 

IMNUL PATRULEI DE RECICLARE - 2015-02-16 - în grădiniță 

LUNI,16.02.2015, preșcolarii au învățat IMNUL PATRULEI DE RECICLARE. 

Doamna prof. Tița Elena a explicat membrilor patrulei de reciclare că în curând vor merge prin 

cartier la sediul firmelor costumați,cu inșigne corespunzătoare pentru a fi cunoscută activitatea 

lor în rândul comunității. Așteptăm soșirea primăverii cu mai multă căldură pentru a merge pe 

stradă echipați să împărțim flyere și să facem cunoscut telefonul verde pentru a fi accesat de 

către oameni pentru colectarea aparatelor vechi, stricate de la domiciliu. 

SĂ LE DUCEM LA RO-REC! - 2015-03-11 - în grădîniță 

Astăzi e mare bucurie în sala de grupă. Preșcolarii au fost anunțați că astăzi va soși 

mașina pentru a ridica obiectele colectate în cadrul GPN NR,9 PITEȘTI.Toate cutiile sunt 

pline,au mai fost depozitate și în afara lor. Copiii sunt șiguri că am intrat în competiție să 

câștigăm, iar eforturile lor vor fi răsplătite cu diplome. David-Gheorghe Mitrea , un băiețel de 

5 ani și jumătate este cel mai activ membru al patrulei de reciclare. El este cel care a monitorizat 

întreaga familie să se alăture în acțiunile de colectare a aparatelor.Săptămânal a adus în 

grădiniță becuri,neoane, baterii etc. 

ACTIVITĂȚI DE ÎNFORMARE ȘI MOBILIZARE A COMUNITĂȚII - 2015-04-02 - pe 

stradă 

Patrula de reciclare de la G.P.N.NR.9 PITEȘTI-Structură a GPP RAZĂ DE SOARE a 

desfășurat activități de înformare și mobilizare a comunității. Preșcolarii grupei ,,Florilor",au 

împărțit pliante pe străzile Piteștiului, atrăgând atenția asupra neceșității colectării selective. 

Copiii au fost apreciați pentru modul în care și-au promovat activitatea desfășurată în cadrul 

Patrulei de reciclare. 

PATRULA DE RECICLARE AJUTĂ PITEȘTENII LA CURĂȚENIA DE 

SĂRBĂTORILE PASCALE - 2015-04-08 - pe strada 

Împreună cu părinții, bunicii, scolarii, am colectat becuri arse, baterii uzate, aparate 

electrocasnice. Locuitorii municipiului Pitești au fost încântați de gestul celor mici și au 

apreciat efortul lor. 

FINALIZARE JURNAL DE ACTIVITATE AL PATRULEI RO-REC - 2015-05-15 

Programul Naţional de Educaţie de mediu Patrula de Reciclarecontinuă în unitatea 

noastră preşcolară şi în anul şcolar 2015-2016.  

Copiii,generaţiile viitoare,au de îndreptat ce au stricat înaintaşii lor.Ei trebuie să adopte 

un comportament civic,etic, să salveze Terra. 

Dezvoltarea programelor educaţionale,a materialelor informaţionale, conştientizarea 

societăţii şi,în special,a copiilor pot așigura formarea convingerilor atitudinilor şi 

comportamentelor strict necesare pentru implicarea activă şi eficientă a acestora. 
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Teatrul de păpuşi, activitate opţională în grădiniţă 

prof. Szabó Ildikó-Mária 

Grădinița cu P.P.“Căsuţa Fermecată”, Gherla 

 

      Pe parcursul  anilor  am observat atracţia copiilor pentru diferite tipuri de păpuşi. Am 

folosit păpuşile în orice moment al zilei: captarea atenţiei, dramatizarea poveştilor, noutăţile 

zilei, diferite activităţi didactice integrate cât şi în activităţile didactice interactive. Împreună 

cu copiii am confecţionat  păpuşi pe băţ, pe deget, pe mână, pe lingură de lemn. Trei ani şcolari, 

am ales cu acordul părinţilor, ca opţional teatrul de păpuşi . 

     Am ales acest opţional ţinând cont de preferinţele şi interesele copiilor pentru poveşti, 

pentru dezvoltarea comunicării şi, nu în ultimul rând pentru joc. Activităţile de învăţare au fost 

următoarele: Introducere în lumea teatrului/filmuleţ prezentativ, „Paravanul grupei”- 

observare, „La teatrul de păpuşi”/povestea educatoarei, „La teatrul de păpuşi”/povestea 

educatoarei ”,”Întâlnire cu păpuşile pe deget”, ”Întâlnire cu păpuşile pe mână”, “La carnaval”, 

”Parada măştilor”, ”Cei trei purceluşi”, ”Să se prezinte păpuşa mea”, ”Ridichea uriaşă”, 

„Povestea lui Peti şi Julcsa”, „Găinuşa, cocoşul şi şoarecele”, „Peştişorul de aur’’, „Dansul 

obiectelor animate”, Întâlnire cu figurinele bidimensionale, ”Dansul obiectelor animate”, ”Cei 

trei puişori”, ”Povestea noastră”, ”Mica Sirenă”, ”La fermă” - joc de rol, ”Dialogul meu”, „Cu 

cine stau de vorbă?”, ”La teatrul de păpuşi”, ”Întâlnire cu un păpuşar”, ”Vizionare spectacol 

de teatru de păpuşi”, ”Balul păpuşilor”. 

   Teatrul contribuie la stimularea fanteziei copiilor, care, alături de cunoştinţele 

dobândite, îi va ajuta, ca adulţi, să-şi împlinească visele, idealurile şi proiectele, indiferent dacă 

domeniul de activitate va fii ştiinţă, tehnică sau artă. În cadrul teatrului de păpuşi accentul cade 

pe ascultarea citirii model a adulţilor şi pe însuşirea în mod corect a unor construcţii verbale .      

    Teatrul de copii la preşcolari este foarte important pentru că sensibilizează copiii faţă 

de artă, este un mijloc puternic de descoperire a aptitudinilor actoriceşti-interpretative şi a celor 

colaterale actoriei (desen, pictură, dans, muzică, abilităţi practice, etc.) şi-i familiarizează pe 

copii cu munca actorilor, dar şi a scenariştilor, scenografilor, operatorilor, regizorilor, etc.  

Arta, în general, şi în teatru în special, contribuie la educarea gândirii reproductive şi 

creative, inteligenţei, imaginaţiei, inventivităţii şi spontaneităţii. 

   Am ales acest curs optional, cu atât mai mult cu cât în cadrul lui putem  aplica metode 

active de lectură pentru dezvoltarea gândirii critice. Gândirea critică este posibilă la orice vârstă 

şi dezvoltarea ei este un rezultat aşteptat al gândirii educaţionale actuale. Prin această activitate 

se creează cadrul favorabil exprimării libere a tuturor copiilor, este stimulat spiritul de echipă, 

îi adaptăm pe elevii noştri la cerinţele scenei şi publicului, afirmând o atitudine degajată, lipsită 

de emoţii şi îi educăm ca spectatori.                                           

   Teatrul de păpuşi se prezintă, în linii mari, ca o activitate distractivă fiind în acelaşi 

timp o activitate creativă. Copiii vor primi sarcini bine stabilite, consolidându-şi astfel 

colaborarea în echipe şi în colectiv în ansamblu. S-a dovedit că teatrul de păpuşi în grădiniţă 

poate fi o bună metodă de educare a copiilor prin joc, disciplină, cântec, bucurie şi voie bună, 

prin care copiii învaţă despre valorile umane. Prin teatru copiii îşi însuşesc vorbirea corectă, 

expresivă şi completează textul cu experienţele lor proprii. 
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   Scopul acestui opţional a fost familiarizarea copiilor cu lumea teatrului de păpuşi 

(paravan, marionete, păpuşi confecţionate prin diferite metode, decor etc.) dezvoltarea 

vocabularului, limbajului şi al motricităţii fine, dezvoltarea deprinderilor de a lucra în echipă. 

OBIECTIVE OPERATIONALE:  

 să vizioneze cu atenţie filmul şi să povestească în propoziţii simple ceea ce a vizionat ; 

 să urmărească cu atenţie prezentarea paravanului de către educatoare, iar apoi să 

denumească părţile acestuia; 

 să se familiarizeze cu termenii specifici teatrului: scenă, decor, actor, cortină, spectator, 

culise etc; 

 să denumească păpuşa aleasă şi să înveţe să o mânuiască; 

 să-şi pună câte o păpuşă pe deget şi să poarte o conversaţie cu perechea lui; 

 să asculte povestea cu atenţie  şi să o redea cu ajutorul întrebărilor; 

 să dramatizeze poveştile ascultate;   

 să reconstituie ordinea corectă a imaginilor din poveste; 

 să coloreze personajele povestirii, să le decupeze, să le ataşeze pe un băţ, să 

confecţioneze  decorul pentru poveste, cu ajutorul educatorei; 

 să confecţioneze păpuşi pe lingură de lemn cu ajutorul educatoarei; 

 să manifeste interes şi voinţă în cadrul activităţilor artistice, necesare spectacolelor; 

 să confecţioneze măşti şi să se familiarizeze cu termenul paradă; 

 să înveţe şi să dobândească tehnici de manevrare a păpuşilor de mână; 

 să intre în contact cu o persoana, care mânuie păpuşile, să-i adreseze  întrebări şi să 

poarte conversaţie pe această temă; 

 să realizeze  jocuri de rol, utilizând vorbirea dialogată, nuanţarea vocii, intonaţia cerută 

de rol; 

 să manifeste interes, cooperare, voinţă în cadrul activităţii desfăşurate; 

OBIECTIVE CADRU: 

Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a 

semnificaţiilor structurilor verbale orale; Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului 

oral; 

  Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic,lexical,sintactic; 

Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi transmite intenţii, gânduri, semnificaţii mijlocite de 

limbajul scris. 

    Cezar Barzea consideră că nu se poate trece  cu vederea faptul că situaţiile educative 

sunt ele însele o creaţie perpetuă, că ele  nu se repetă niciodată identic, ci se adaptează mereu 
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persoanelor participante, că educaţia este ea însăşi ,,un miracol, devenire, speranţă’’, că rolul 

educatorului este în mare măsură asemănător actorului  de  teatru. Arta educaţiei include de 

asemenea ,,arta de a înţelege motivaţia şi maniera de a fi a partenerilor.... , proiecţie 

interpersonală şi empatie, capacitatea de a sesiza  şi  înţelege  aspiraţiile şi problemele 

copiilor.’’  

Bibliografie 

1. Gyermek irodalmi tallozó, Szöveggyűjtemény  Novum Impex, 2012 

2. Tarka lepke, kis mese-Timkone Sebestyén Izabella válogatása Tim-Duo Bt., 

Nyíregyháza 2006 

3. Metodica activităţilor de educare a limbajului în învăţământul preşcolar-Ediţia a 2-a, 

revizuită’’ Humanitas Educaţional 

4. Metodica jocurilor şi a programului distractiv în grădiniţa de copii Elena Gheorghian, 

Maria Taiban 
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Stimularea creativităţii preşcolarilor prin activităţile integrate 

prof. Urîtu Taniuşa 

Grădiniţa cu P.P. Nr. 19 Botoşani 

 

Dezvoltarea creativităţii presupune stimularea la copii a curajului de a spune ce 

gândesc, de a emite ipoteze, uneori chiar fanteziste, înseamnă capacitatea de a aprecia în ce 

măsură este plauzibilă o ipoteză, de a elabora o strategie de lucru şi  de a nu aştepta de-a gata 

soluţii de la adulţi. 

Stimularea creativităţii preşcolarilor este un proces în care educatorul dă libertate de 

gândire şi acţiune copilului, este deschis şi permisiv modalităţilor variate de exprimare ale 

acestora. 

Activităţile integrate lasă mai multă libertate de exprimare şi acţiune, atât pentru copil 

cât şi pentru educatoare. Maniera integrată presupune abordarea realităţii printr-un demers 

globalizat, în cadrul căreia tema se lasă investigată cu mijloacele diferitelor ştiinţe, eliminând 

graniţele dintre variatele categorii de activităţi. Copilului i se oferă o gamă largă de oportunităţi 

pentru a-şi exersa o învăţare activă. Prin aceste activităţi se aduce un plus de lejeritate şi mai 

multă coerenţă procesului didactic, punându-se accent pe joc ca metodă de bază a acestui 

proces. 

Prin abordarea integrată a activităţilor, copiii sunt ajutaţi să înţeleagă, să accepte opinii 

personale, emoţii, sentimente, să fie parteneri în învăţare, să coopereze cu ceilalţi în elaborarea 

de idei, în rezolvarea sarcinilor, în argumente, să utilizeze achiziţiile cognitive în situaţii 

variate, devenind mai activi, mai încrezători în sine. Cadrele didactice care respectă ideile 

copiilor îi ajută să-şi rezolve problemele singuri, să capete mai repede independenţă faţă de 

adulţi. Copiii care sunt liberi să şi greşească, vor avea mai mult curaj să exploreze, să 

experimenteze, se vor simţi liberi să inventeze. Beneficiile învăţării creativităţii în grădiniţă, 

face ca activităţile să fie mai eficiente, mai distractive, dând libertate imaginaţiei şi învăţării, 

care să dureze o viaţă. 

A încuraja creativitatea preşcolarilor înseamnă să: 

 Încurajăm procesul creativ şi nu produsul; 

 Să asigurăm un mediu în care copilul să exploreze, să se joace fără restricţii, 

 Să primim ideile copiilor cu deschidere, fără a-i obliga să gândească precum un adult; 

 Să-i ajutăm să accepte ideile colegilor, fără a fi critici; 

 Să oferim timp de descoperire a posibilităţilor, mergând de la cele mai obişnuite, până 

la cele mai originale, timp să se joace, timp să experimenteze, să greşească, să se 

corecteze, să exploreze propria lor lume imaginară; 

 Să întreţinem dialogul şi conversaţia, ca modalităţi de exersare a creativităţii; 

 Să le spunem că orice problemă are mai mult de o soluţie; 
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 Să-i facem să accepte şi să respecte eforturile creatoare ale celorlalţi, înţelegând că 

oricine poate fi creativ dacă învaţă şi este încurajat; 

Activităţile integrate oferă acest câmp de învăţare activă, creativă, fără bariere rigide şi 

inhibitorii. 

În funcţie de  elementele de conţinut activităţile integrate pot fi grupate în patru 

categorii: 

 Activitate integrată care combină activităţile liber alese (ALA) şi activităţi pe 

domenii experienţiale (ADE); 

 Activitate integrată în care sunt înglobate mai multe domenii experienţiale, 

indiferent de programul zilei; 

 Activitate integrată care cuprinde activităţile pe domenii experienţiale dintr-o 

zi; 

 Activitate integrată care cuprinde toate activităţile din parcursul unei zile; 

Voi exemplifica ultima categorie, prin scenariul unei activităţi integrate. 

Tema: Ce mă înconjoară? 

Subtema: Vitamine, de la cine? 

Obiective operaţionale: 

 să „citească” imagini cu fructe autohtone şi exotice; 

 să să scrie după model cuvintele mere şi pere; 

 să modeleze din plastilină literele din componenţa cuvintelor date; 

 să grupeze fructele după diferite criterii: culoare, consistenţă, sâmburi, loc de creştere 

etc., realizând piramida fructelor; 

 să ghicească fructul în urma explorării senzoriale multimodale; 

 să modeleze din aluat fructul dorit; 

 să picteze mulajele fructelor din aluat; 

 să deseneze pe calculator fructul dorit; 

 să creeze o poveste cu început dat, cooperând în perechi şi grupuri mici; 

 să-şi exprime clar, corect gramatical, cursiv şi coerent ideile; 

 să redea, prin desen, o scenă din povestea creată, într-un mod cât mai original şi 

expresiv; 

 să-şi evalueze lucrările având în vedere criterii ca: varietate de elemente, varietate 

cromatică, originalitate şi expresivitate; 
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 să respecte regulile jocului, dovedind spirit de competitivitate; 

Strategii didactice:  

 Metode şi procedee: învăţarea prin descoperire, analiza multimodală, comparaţia, 

clasificarea, exerciţiul, explicaţia, demonstraţia, jocul, povestirea, brainstormingul, lucrul în 

perechi, piramida, tehnica viselor, turul galeriei. 

 Mijloace didactice: cărţi cu fructe, imagini volante cu fructe autohtone şi exotice, CD, 

calculator, făină de grâu, vase apă, plastilină, planşete, fişe, şabloane, beţişoare, culori, carioci, 

acuarele, pensue, foi de desen, panouri. 

Inventar de activităţi 

 Activităţi liber alese (ALA1) 

 Bibliotecă:  

 caută în cărţi cât mai multe fructe; 

 scrie după model cu carioci şi plastilină; 

 Ştiinţă: 

 Realizaţi o piramidă a fructelor; 

 Cum se face aluatul? Ce fructe poţi modela din el? 

 Joc  senzorial: 

 Ghiceşte fructul; 

Activităţi de dezvoltare personală: 

 Întâlnirea de dimineaţă: 

 „De unde vin fructele şi ce ne aduc ele?” – convorbire 

„Vitamine, vitamine” – cântec – consolidare 

 Rutine: 

 „Mâini curate pentru sănătate”(consolidarea deprinderilor igienice); 

 „Îmi iubesc hăinuţele” (ordonarea hainelor); 

 Tranziţii: 

 „La cules de fructe”; 

Activităţi pe domenii experienţiale: 

 Domeniul limbă şi comunicare: 

 Poveste creată cu început dat; 

 Domeniul estetic şi creativ: 
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 Scenă din povestea noastră; 

Activităţi liber alese (ALA2): 

 „Coşuleţul rupt”- joc distractiv 

Evaluarea activităţilor 

 Aprecieri verbale privind contribuţia la realizarea  poveştii şi a lucrărilor plastice. 

 Expoziţie cu produsele activităţilor. 

 Sintetizarea momentelor zilei şi prezentarea în PPT. 

Toate activităţile din scenariul prezentat au stimulat creativitatea copiilor în toate fazele 

şi formele sale. 

În concluzie, creativitatea se poate dezvolta doar pe un câmp fără bariere şi interdicţii. 

Dar pentru aceasta, educatorul trebuie să se deschidă el însuşi spre creativitate, să iasă din 

tiparele învăţământului formal, să abandoneze atitudinea dirijistă acolo unde fantezia poate să 

fie singurul stăpân al minţii copilului. 

Bibliografie  

1. Activitatea integrată din grădiniţă, Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008 

2. Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Didactica Publishing House, Bucureşti, 

2009  

 

Proiecte eTwinning în învăţământul preşcolar 

prof. Ungureanu Viorica 
Grădiniţa cu P.P. ,,Şotron” Botoşani 

 

eTwinning, comunitatea şcolilor europene, face parte din Comenius, Programul Uniunii 

Europene destinat şcolilor. A fost iniţiat în 2005 în cadrul Programului de Învăţare pe tot 

Parcursul vieţii al Comisiei Europene şi este recomandat de Comisia Europeană pentru 

colaborarea dintre cadre didactice, elevi din învăţământul preuniversitar, grădiniţe, scoli, licee, 

la nivelul Uniunii Europene. În acest context s-a creat Platforma eTwinning care facilitează 

găsirea de parteneri şi proiecte educaţionale eTwinning şi Comenius. În Romania, eTwinnig 

si-a început activitatea in 2007 sub îndrumarea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei si cu 

sprijinul Tehne- Centrul pentru inovare în educaţie. 

eTwinning este o comunitate de excepţie. Este o lume minuantă  atât pentru copii, elevi 

, cât şi pentru cadrele didactice. Elevi  şi profesori din şcolile Uniunii Europene, şi mai nou şi 

din alte câteva ţări din afară, se întâlnesc virtual pe Platforma eTwinning, se cunosc, discută, 

colaborează, îşi planifică proiectele educaţionale, fac schimb de bune practici, îşi cunosc 

reciproc ţările, culturile, valorile, obiceiurile, limbile de comunicare, experienţele didactice, 

desfăşoară activităţi  împreună extinzându-şi orizontul cultural şi competenţele sociale, 

lingvistice, competenţele şi abilităţile tehnice  Cine intră  o dată pe Platforma eTwinning, brusc 
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se îndrăgosteşte de ea, de această comunitate minunată de învăţare şi nu mai poate rămane 

indiferent faţă de aceasta. Este un cadru excelent de invăţare şi te face să te simţi cu adevărat 

european.  Peste 202 000 de cadre didactice din 105 000 de şcoli europene  îşi desfăşoară 

proiectele pe această platformă. Ultima estimare era de peste 28 000 de proiecte. 

Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Şotron”  Botoşani se numără printre aceste şcoli cu 

câteva proiecte educaţionale  dintre care, cele mai de succes sunt ,,Three shapes” şi ,,Happy 

Easter, Europe!” la care am participat împreună cu copiii grupei ,,Ştrengarii”. Dintre toate, 

Proiectul ,,THREE SHAPES’’  ne-a adus satisfactii deosebite atât mie şi  întregii echipe de  

proiect,  cât şi tuturor copiilor-elevilor participanţi. 

Derulat în anul şcolar 2012-2013, acest proiect a reunit elevi şi cadre didactice  din nouă 

şcoli şi grădiniţe din șase ţări europene: Slovacia, Polonia, România, Norvegia, Bulgaria, 

Turcia.  Obiectivele proiectului au fost :1. Să stimuleze creativitatea copiilor, elevilor; 2. Să 

dezvolte competenţe de utilizare a noilor tehnologii atât cadrelor didactice, cât și elevilor; 3. 

Să dezvolte abilităţi de cooperare internaţională şi competenţe de comunicare în limba engleză 

tuturor participanţilor la proiect. 

Proiectul a început la ideea colegilor din Slovacia, care ne-au acceptat ca şi parteneri 

de proiect, împreună cu şcolile din celelalte ţări, și s-a desfășurat în cea mai mare parte sub 

forma unui joc între copiii țărilor partenere. Odată acceptaţi, a început activitatea de colaborare 

şi organizare pentru stabilirea obiectivelor, a activităţilor pe care urma să le desfăşurăm fiecare 

dintre noi, dar şi a celor comune, deoarece cooperare înseamnă în primul rând activităţii 

desfăşurate împreună. Desfăşurarea proiectului sub forma de joc, participarea copiilor într-un 

număr foarte mare, conlucrarea  deosebit de fructuoasă între cadele didactice participante ca şi 

utilizarea noilor tehnologii au asigurat reuşita acestui proiect. Obtinerea Certificatului de 

calitate national ca şi obţinerea Certificatului European de calitate au încununat succesul 

proiectului nostru. 

Participarea la acest proiect a însemnat pentru mine o mare provocare, o mare 

experienţă de învăţare dar şi o nouă practică educativă menită să stimuleze creativitatea copiilor 

şi motivaţia acestora.. Schimbul de idei şi bune practici cu colegii din ţările partenere şi-a 

demonstrat pe deplin eficacitatea, creativitatea şi motivaţia. Utilizarea noilor tehnologii, 

desfăşurarea proiectului în limba engleză, schimbul de bune practici, de idei,  colaborarea cu 

colegi din alte şcoli europene pentru realizarea şi reuşita proiectului, faptul că Grădiniţa ,, 

Sotron” se află pe site-uri internaţioale alături de şcoli şi grădiniţe europene, prezenţa grădinitei 

nostre pe lista şcolilor de elită care au câştigat Certificatul de Calitate  European în septembrie 

2012, contribuţia la ridicarea prestigiului grădiniţei în care îmi desfăşor activitatea, pentru mine 

înseamnă foarte mult  Acest lucru reprezintă o experienţă importantă în dezvoltarea mea 

profesională, mi-a deschis calea spre o altă perspectivă educaţională, mi-a conferit încredere şi 

determinarea de a începe noi colaborări internaţionale. 
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Metode interactive de grup 

                                                                          prof. Udrea Ramona Cornelia 

                                                                    Grădinița cu P.P. Nr. 19 Drobeta Turnu Severin 

                                               

 

Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării 

experienţiale, de exersare a capacităţilor de analiză, de dezvoltare a creativităţii copiilor. 

Specific acestor metode este faptul că ele promovează interacţiunea dintre preşcolari, schimbul 

de idei, de cunoştinţe, asigurând un demers interactiv al actului de predare-învăţare-evaluare. 

Prin folosirea acestor metode, preşcolarii depun un efort intelectual, de exersare a proceselor 

psihice, de abordare a altor demersuri interdisciplinare prin studiul mediului concret şi prin 

corelaţiile elaborate interactiv, în care îşi asumă responsabilităţi, formulează şi verifică soluţii. 

De asemenea, aceste metode activează toţi copiii şi le dezvoltă comunicarea, 

creativitatea, independenţa în gândire şi acţiune, îi ajută să ia decizii corecte şi să argumenteze 

deciziile luate.  

Aceste metode presupun respectarea particularităţilor de vârstă, îmbinarea diferitelor 

forme de activitate, îmbinarea muncii individuale cu munca pe grupuri şi activitatea frontală, 

evaluarea corectă a rezultatelor obţinute şi reconstituirea relaţiei educatoare-copil. Metodele de 

învăţare activă implică copiii în procesul de învăţare în sensul formării lor ca participanţi activi 

la procesul de educare, astfel fiind ajutaţi să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să aplice în 

diferite situaţii de învăţare ceea ce au învăţat. Aceste metode sunt folosite din ce în ce mai mult 

în practica educaţională alături de cele tradiţionale ori în combinaţie cu acestea. 

Bula dublă - este o metodă de predare-învăţare, uşor de aplicat, care grupează 

asemănările şi deosebirile dintre două obiecte, fenomene, idei, concepte etc.. Ea este 

reprezentată grafic din două cercuri mari în care se aşează câte o imagine care denumeşte 

subiectul abordat. De cele două cercuri mari se află relaţionate prin linii alte cercuri mici situate 

între cercurile mari în care se specifică asemănările, iar în cercurile exterioare se specifică 

caracteristicile fiecărui termen, particularităţile sau deosebirile. 

Exemplu. La activitatea DLC-convorbire ,,Ce ştim despre anotimpuri?” în cercurile 

mari am asezat imagini reprezentative despre anotimpurile toamna şi iarna. Copiii au completat 

două caracteristici ale anotimpului toamna (cad frunzele, pleacă păsările călătoare), două 

caracteristici ale anotimpului iarna (ninge, îngheaţă apa) în cercurile exterioare şi două 

asemănări (anotimp, 3 luni) în cercurile mici din mijloc. O altă activitate la care am folosit 

metoda Bula dublă a fost o activitate DLC-joc didactic ,,În curând voi fı şcolar,,. În acest joc 

în cele două cercuri mari am aşezat imagini cu preşcolari şi şcolari, iar copiii au completat 

cercurile mici din mijloc cu asemănările existente între preşcolari şi şcolari (sunt copii, se 

hrănesc şi cresc), iar în cercurile exterioare au completat cu caracteristicile acestora (preşcolarii 

se joacă, merg la grădiniţă, şcolarii merg la şcoală, învaţă). 

Schimbă perechea este o altă metodă interactivă pe care am folosit-o în activităţile cu 

preşcolarii. Această metodă are ca obiectiv stimularea comunicării şi rezolvarea de probleme 

prin lucru în pereche. Metoda ,,Schimbă perechea,, am folosit-o în activităţi de observare, 

activităţi de convorbire, activităţi practice, etc. 
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Exemplu. La activitatea de observare cu tema ,,Fructe de toamnă ’’, am urmărit ca prin 

lucru în pereche, copiii să descopere cât mai multe caracteristici ale fructelor care se coc în 

anotimpul toamna. Am organizat copiii în două cercuri concentrice după ecusoanele pe care le 

aveau în piept, în interior copiii cu frunze galbene, în exterior copiii cu frunze verzi. La 

îndemnul educatoarei, copiii au luat din coş un fruct la alegere pe care l-au observat, l-au 

analizat pentru a spune totul despre el. Perechea a analizat fructul timp de 3-5 minute. La 

comanda educatoarei ,,Schimbă perechea’’ copiii din interior s-au deplasat şi au format o nouă 

pereche. Copiii din cercul exterior au făcut o sinteză a observaţiilor anterioare şi au continuat 

analiza cu noua pereche pentru descoperirea caracteristicilor fructului prin câţi mai mulţi 

analizatori. Perechile s-au schimbat atunci când s-au epuizat toate ideile copiilor şi când fiecare 

copil a făcut pereche cu toţi membrii grupei. 

Brainstormingul, în traducere directă ,,furtună în creier, sau ,,asalt de idei,, este o 

metodă pe care am folosit-o pentru a ajuta copiii să emită cât mai multe idei pentru soluţionarea 

unor probleme, fără a critica soluţiile găsite. Această metodă am utilizat-o frecvent în 

activităţile de dezvoltare a limbajului pentru a da frâu liber imaginaţiei copiilor şi a le dezvolta 

capacităţile creatoare. Cu rezultate bune am folosit brainstormingul în cadrul povestirilor create 

după un tablou, sau un şir de ilustraţii, în lecturile după imagini, convorbiri şi jocuri didactice. 

Exemplu. În activitatea DLC-convorbire cu tema ,,De ce îmi place anotimpul vara?” la 

începutul activităţii copiii au stabilit împreună caracteristicile anotimpului vara pornind de la 

întrebarea ,,Ce ştiţi despre anotimpul vara?”. Fiecare copil a răspuns printr-un enunţ scurt în 

ordinea stabilită fără a repeta ideile colegilor. Ideile emise sunt direct proporţionale cu numărul 

membrilor grupului. După enunţarea ideilor, copiii au fost rugaţi să reflecteze asupra lor şi să 

se pronunţe care sunt cele mai aproape de adevăr. 

Au fost subliniate ideile care se încadrau în sarcina didactică şi care conturau ideea 

finală. Aceste caracteristici sunt împărţite în 3 categorii: 

 Caracteristici care ţin de evoluţia naturii; 

 Caracteristici care ţin de relaţia omului cu mediul în anotimpul vara; 

 Caracteristici care nu se încadrează în nici o categorie şi care vor fi eliminate. 

Explozia stelară este o altă metodă pe care am folosit-o în procesul instructiv educativ. 

Este o metodă de stimulare a creativităţii şi o modalitate de relaxare a copiilor. Ea se bazează 

pe formularea de întrebări pentru rezolvarea de probleme. Am folosit această metodă cu bune 

rezultate în activităţile de lecturi după imagini, convorbiri, memorizări, povestiri. Ca material 

didactic am folosit o stea mare, cinci stele mici de culoare galbenă, cinci săgeţi roşii şi jetoane. 

Pe steluţa mare am aşezat o imagine legată de tema abordată, iar pe cele cinci steluţe mici am 

scris câte o întrebare de tipul CE ?, CINE ?, UNDE? , DE CE ?, CÂND ?. 

Prin folosirea acestei metode, am urmărit dezvoltarea potenţialului creativ al preşcolarilor, 

familiarizarea lor cu strategia elaborării de întrebări de tipul prezentat mai sus, exersarea 

capacităţii acestora de a alcătui propoziţii interogative pe baza conţinutului unor imagini şi nu 

în ultimul rând rezolvarea problemelor prin găsirea răspunsurilor la întrebările adresate. 

Diagrama Venn este o metodă interactivă, de fixare, consolidare şi evaluare a 

cunoştinţelor. Această metodă are o largă aplicabilitate şi am folosit-o cu succes în activităţile 
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de observare, povestiri, convorbiri, jocuri didactice, etc.. Diagrama Venn este formată din 2 

cercuri care se suprapun parţial. În spaţiul care intersectează cele două cercuri am aşezat, 

desenate sau scrise, asemănările dintre două obiecte, idei, concepte, iar în cele două cercuri am 

aşezat aspectele specifice ale acestora. Pentru fixarea şi evaluarea cunoştinţelor copiilor, am 

folosit aceasta metodă în activităţile de povestire, observare, convorbire, etc. 

Exemplu. În activitatea DLC-convorbire ,,Totul despre păsări”, preşcolarii au realizat 

o diagramă în care au evidenţiat asemănările şi deosebirile existente între păsările de curte şi 

păsările sălbătice. De asemenea, am folosit această metodă în jocul didactic ,,În lumea 

poveştilor” cu scopul de a verifica cunoştinţele copiilor privind poveştile învăţate. În cadrul 

acestui joc, copiii au realizat o diagramă Venn în care au aşezat în cele două cercuri personajele 

specifice fıecărei poveşti, iar în arealul în care se suprapun cele două cercuri au aşezat 

personajele comune . 

Din multitudinea de metode interactive, am prezentat pe scurt doar câteva pe care le-

am aplicat la grupă, metode prin care noul si căutarea de idei conferă activităţii ”un mister 

didactic” în care copilul e participant activ la propria formare. 

Pe lângă metodele interactive prezentate mai sus, cu rezultate bune am mai folosit şi 

alte metode cum sunt: metoda cubului, turul galeriei, ciorchinele, tehnica blazonului, 

pălăriuţele gânditoare, studiu de caz etc.. 
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Dezvoltarea afectivităţii la copilul preşcolar 

                                                                prof. Turbatu Luminița 

Grădinița cu P.P. Nr.17 Focșani 

 

„Cruzimea naşte cruzime şi blândeţea, blândeţe! 

Copiii cărora nu li se arată dragoste, ajung să nu mai iubească.” (H. Spencer) 

 

În structura internă a vieţii psihice, afectivitatea nu este o componentă alături de 

celelalte, ci o simbioză  cu celelalte. Surprinzând această caracteristică fundamentală a 

afectivităţii, psihologul român V. Pavelcu o consideră ca un liant, ca un factor ce conferă sensul  

de întreg al vieţii psihice: „Orice proces intelectual sau motor este învăluit în sentiment.” 

Funcţia unificatoare a afectivităţii se răsfrânge asupra întregii activităţi umane, procesele 
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psihice fiind influenţate, fie în sensul progresului urmărit şi aşteptat, fie în sensul unui regres 

nedorit.  

 În mod natural, familia este primul factor care contribuie la structurarea componentelor 

de bază ale personalităţii copiilor. Succesul acţiunilor educative ale părinţilor sunt condiţionate 

de climatul socio-afectiv din familie şi de concepţia educativă după care părinţii se orientează. 

În urma analizei şi caracterizării climatului familial s-au evidenţiat trei dimensiuni folosite mai 

des: acceptare – respingere, permisivitate – restrictivitate, căldură afectivă – indiferenţă 

afectivă. Un copil iubit de părinţi este securizat afectiv şi dezvoltarea lui fizică este favorizată, 

cele mai frecvente manifestări ale dragostei părinţilor faţă de copiii lor fiind: calitatea 

îngrijirilor, gingăşia contactelor zilnice, plăcerea jocului cu copilul, bunăvoinţa, bucuria cu care 

este întâmpinat copilul la revenirea acasă, interesul pe care îl arată faţă de faptele copilului, 

timpul zilnic pe care îl consacră comunicării, jocului şi acţiunilor comune cu copilul. 

 Situaţiile diverse pe care le trăieşte încep să aibă pentru copil o conotaţie ambiguă, 

creându-i o stare de nervozitate, nelinişte, acestea explicând trecerea rapidă a copiilor de la o 

stare afectivă la alta, manifestate uneori prin ţipete, fugă ori reacţii agresive. Treptat, emoţiile 

negative active în jurul vârstei de trei ani (chiar şi la patru ani) se diminuează datorită stăpânirii 

de sine, dezvoltată prin educaţie şi socializare. Totodată, cele două medii diferite în care îşi 

desfăşoară viaţa copilul, familia şi grădiniţa, vor constitui o axă a vieţii sale de zi cu zi şi vor 

genera tipuri de emoţii diferite. Pe structura acestei axe, viaţa psihică a copilului se va îmbogăţi, 

se va diversifica, starea emoţională va cunoaşte diferite aspecte afective, dar va fi şi orientată 

prin conduite de educare a afectivităţii, de rafinare şi intelectualizare a sa. 

 În momentul intrării copiilor în grădiniţă, educatoarea poate observa mai multe situaţii: 

copii care se adaptează uşor oricărei situaţii, copii care au comportamente pozitive, 

corespunzătoare numai pentru unele situaţii, unii pot manifesta chiar conduite neadecvate, 

negative, la unii copii pot să lipsească unele atitudini şi comportamente pentru că familia nu 

are ocazii să le formeze. La baza acestor comportamente se află funcţia unificatoare, de liant a 

afectivităţii. Copilul vine în grădiniţă cu anumite „nevoi esenţiale”, iar grădiniţa oferă (sau ar 

trebui să ofere) cele mai bune condiţii pentru satisfacerea lor. 

A. Nevoia de afecţiune. Copilul are nevoie de acele dovezi zilnice de afecţiune şi atenţie, când 

îl simte aliat: îi acordă timp, interes, îi ascultă dorinţele, temerile. Nesatisfacerea nevoii de 

afecţiune poate provoca „răni afective”, cea mai gravă fiind după psihologul belgian R de 

Lassus „absenţa dragostei necondiţionate care îl lipseşte pe copil ca personalitate în formare, 

de încrederea în sine, de simţământul importanţei şi a valorii proprii.” 

B. Nevoia de înţelegere. Copiii au nevoie să li se rezerve timp (cât mai mult!) să li se acorde 

atenţie (cât mai multă!) să fie luaţi în serios, să li se ofere solicitudine, toate acestea dându-le 

sentimentul siguranţei sale. 

C. Nevoia de respect. Aceasta constituie nevoia copilului de a fi tratat ca o persoană adevărată. 

Copilul îşi apreciază propria persoană în funcţie de aprecierea celorlalţi, el fiind foarte sensibil 

la reproşuri, dar şi la laude. Respectul şi aprecierea prin cuvinte sau atitudini în diferite situaţii 

contribuie la formarea unei imagini pozitive despre sine. 

În grădiniţă, satisfacerea acestor trebuinţe esenţiale, sensul şi ritmul dezvoltării, 

echilibrul şi dezechilibrul afectiv sunt condiţionate de calitatea interacţiunilor, a ofertei venită 
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din partea educatoarei şi a mediului preşcolar. Pentru mulţi copii, mici şi extrem de 

impresionabili, grădiniţa este prima experienţă în afara casei, iar aici, de cea mai mare 

importanţă este ca ei să se simtă în siguranţă. Noi, ca educatoare, avem la îndemână mai multe 

modalităţi de a oferi în grădiniţă un mediu securizant: 

a)  O ambianţă fizică, un spaţiu educativ ordonat, adică aranjarea logică şi confortabilă 

a mobilierului şi a echipamentului din clasă, locuri speciale şi stabile pentru obiecte personale 

sau pentru desfăşurarea activităţilor. Acestea vor sugera întotdeauna un sentiment de ordine şi 

siguranţă. 

b)  Existenţa unor obiecte familiare sau aducerea de către copii a unor obiecte personale 

(obiecte sau jucării proprii aduse de acasă). 

c)  Un orar realist, cu momente repetate. Pe măsură ce copiii se familiarizează cu 

ordinea, cu obiectele din clasă şi cu acţiunile pe care le desfăşoară aici, ei aşteaptă cu nerăbdare 

cercul, lucrul, jocul, lectura educatoarei, etc., toate acestea oferindu-le un sentiment de 

siguranţă şi continuitate. 

d)  Disciplina sau ghidarea şi direcţionarea comportamentului socio-afectiv: 

 Stabilirea unor reguli şi comportamente care să fie respectate ferm şi consecvent; 

regulile sunt făcute pentru protecţia şi binele unui grup, iar copii le doresc şi le respectă 

dacă le sunt precizate cauza şi efectul; 

 Observaţia sau dojana trebuie însoţită de sugestii către modalităţi acceptabile de 

acţiune (există o mulţime de motive pentru care un copil face pozne); 

 Să condamnăm fapte şi nu copilul; este total dăunător să etichetăm copiii (eşti un leneş, 

eşti o fetiţă rea, etc.), dimpotrivă, copilul trebuie ajutat să înveţe ceva din greşeli 

deoarece multe nu sunt intenţionate; 

 Să nu facem de ruşine un copil certându-l în faţa colegilor, a prietenilor; 

 Să îndrumăm copiii prin afirmaţii pozitive spunându-le ce să facă în loc de ce să nu 

facă. 

a) Libertatea. Copiii mici au nevoie de libertate, dar ea trebuie asigurată între anumite 

limite (evitarea alternativelor nerealiste, ex. ordinea în clasă). 

b) Modul în care vorbim, vocea blândă, tonul contează la fel de mult ca şi ceea ce spunem. 

 Răbdarea, calmul, buna dispoziţie, dragostea faţă de copii vor fi simţite de aceştia; 

 Fiecare copil să simtă că este special; 

 Să stăm la nivelul lor când le vorbim; 

 Activităţile propuse să nu fie nici suprasolicitante, dar nici subsolicitante, sarcinile să 

se încadreze în limitele posibilităţilor lor, dându-le posibilitatea să cunoască succesul; 

 Să substituim când este cazul atmosfera din familie printr-un climat afectiv stenic în 

clasă. 
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Subliniez că în grădiniţă, nu atât cantitatea de informaţie este importantă, cât atmosfera  

în care ea a fost asimilată, încărcătura afectivă a întregii activităţi. Viaţa afectivă la vârsta 

infantilă constituie temeiul viitoarei  personalităţi, iar a te concentra asupra ei constituie esenţa 

activităţii instructiv-educative, barometrul de apreciere a eficienţei acestei munci, chiar dacă 

roadele nu vor fi culese imediat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


