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Organizarea mediului de învățare și rolul  

centrelor de interes/ activitate 

 

Educ. Badea Elena 

Şcoala Gimnazială Filiaşi, jud. Dolj 

 

Fiecare grădiniță trebuie să fie pentru copii un spațiu dorit, cu activități care să-i 

implice, să le ofere posibilitatea de a se dezvolta global, într-o atmosferă deschisă, stimulatoare.                         

Organizată pe centre de interes, centre de activitate sau arii de stimulare (așa cum au fost 

denumite în timp și în funcție de specificul grupei) sala de grupă devine un cadru adecvat 

situațiilor și obținerii experienței. Prin felul în care este amenajată, ea oferă copilului ocazii să 

se simtă bine în intimitatea lui, stimulandu-i interesul și invitându-l la învățare prin descoperire 

și explorare. Sala de grupă îi vorbește copilului prin ceea ce oferă ca posibilitate de acțiune și 

experiență. Aflat în fața mai multor posibilități, copilul este invitat să aleagă ceea ce i se 

potrivește, să decidă. 

Curriculumul revizuit pentru educația timpurie structurează experiențele copilului pe 

domenii experiențiale: estetic-creativ, om și societate, limbă și comunicare, științe și 

psihomotric. Astfel, având în vedere setul de interese și aspirații ale copilului, nevoile acestuia, 

ca și intenția organizării unor activități integrate, sala de grupă poate fi delimitată în mai multe 

centre de activitate/ interes, după cum urmează: Bibliotecă, Științe, Arte, Construcții, Joc de 

rol/ Colțul păpușii, Nisip și apă. 

Organizarea spațiului educativ prin delimitarea centrelor oferă educatorului  

oportunitatea de a-i observa mai bine pe copii în interacțiunea lor cu materialele, cu alți copii 

sau cu adulții din clasă. 

Centrul ,,Bibliotecă’’ este spațiul în care copiii își exersează limbajul sub toate 

aspectele sale (vocabular, gramatică, sintaxă, înțelegerea mesajului) în timp ce comunică 

(verbal și nonverbal) sau asimilează limbajul scris. Pentru a-i stimula  pentru  citit și scris, 

centrul ,,Bibliotecă’’ poate fi decorat cu diverse forme ale cuvântului scris sau tipărit, căci 

imaginile și cuvintele ajută  copilul de toate vârstele să înceapă să înțeleagă importanța scrisului 

și cititului. Alături de cărți, educatorul poate îmbogăți centrul cu alte materiale: litere din 

autocolant, litere decupate din ziare, reviste, ambalaje pe care copiii le decupează și formează 

silabe sau cuvinte.         În acest centru copilul are la îndemână o mulţime de creioane, carioca, 

hârtie liniată și neliniată. Prin selectarea atentă a unor specii literare și a instrumentelor de scris, 

educatorul pregătește terenul pentru o utilizare activă a limbajului. 

În acest centru copiii creează povești cu ajutorul marionetelor și a păpușilor pe degete 

care pot fi înregistrate și apoi audiate cu toată grupa. La masa de confecționat cărți, copiii 

desenează, scriu dar mai ales, dictează educatoarei întamplări, povești, despre familiile lor sau 

despre ei.  
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Multe săli de grupă sunt dotate cu televizoare, dar utilizarea acestora trebuie făcută cu 

multă precauție.Televizorul trebuie introdus pentru a completa cunoștințele copiilor și nu ca un 

element concurent pentru activitățile din sala de grupă, în scopul vizionării desenelor animate. 

Dezvoltarea gândirii logice, înțelegerea relațiilor dintre obiecte și fenomene, exersarea 

capacității de a rezolva probleme, ca și familiarizarea și aplicarea cunoștințelor și deprinderilor 

elementare matematice sau a celor care privesc cunoașterea și înțelegerea lumii vii, toate 

subsumate domeniului dezvoltarea cognitivă, își  găsesc locul preponderent în Centrul 

,,Științe’’. Centru  oferă copiilor experiențe de învățare cu efecte asupra dezvoltării lor și în alte 

domenii. Copiii sunt oameni de știință care caută permanent să se informeze în legătură cu 

lumea care-i înconjoară. Aviditatea copiilor privind informații din lumea înconjurătoare este 

interpretată prin curiozitatea naturală de a căuta permanent să-și explice funcționalitatea 

lucrurilor, cauzalitatea fenomenelor. Prin participarea la procesul științific de explorare, 

observare și experimentare, copiii își dezvoltă abilități pe care le vor folosi toată viața: 

observarea, clasificarea, comunicarea. Colectarea materialelor din acest centru e un proces 

continuu, iar pentru a menține treaz  interesul copiilor, din timp în timp, trebuie introduse 

materiale noi. Copiii desfășoară activități științifice dar, în același timp, reflectează asupra a 

ceea ce fac. Educatoarea  îi încurajează să pună întrebări în timp ce explorează materialele, să 

identifice probleme și să găsească soluții. 

În Centrul ,,Științe’’ copiii iși construiesc cunoștințe matematice durabile și utile, își 

dezvoltă competențe matematice prin intermediul experiențelor concrete din viața de zi cu zi. 

Jocurile Lego, cuburile mici, jocurile cu pioneze oferă posibilitatea copiilor de a-și pune ideile 

și imaginația în practică, căci ei creează modele noi de mașini, rachete, avioane și învață despre 

modele din arhitectură, despre simetrie și proiectare. 

Centrul ,,Arte’’ are influențe asupra dezvoltării copilului în toate domeniile, adresarea 

acestora ține de măiestria cadrului didactic de a planifica experiențe variate și inspirate. Pe 

lângă bucuria, emoțiile și satisfacțiile copiilor, Centrul ,,Arte’’ le oferă celor mici cadrul în care 

ei învață să comunice, stimulându-le curiozitatea, imaginația, creativitatea, dar și spiritul de 

inițiativă. Dacă li se dă copiilor timpul, ocazia și libertatea de a lucra cu materialele din acest 

centru, de a face singuri descoperiri și de a testa idei în practică, atunci însușirile sau calitățile 

astfel stimulate vor ajuta la punerea bazelor unor activități viitoare, ale vârstei adulte. 

            În Centrul ,,Arte’’ copiii exersează pictura cu degetele, cu buretele, cu dopuri sau 

rulouri din carton, imprimă materiale textile, pictează cu ceară, modelează din aluat, plastilină 

și lut, confecționează colaje, păpuși din pungi de hârtie, din șosete sau mănuși și alte jucării. 

Materialele de care beneficiază copiii în acest centru au rolul de a oferi satisfacția obținerea 

unui produs propriu, printr-un efort îmbinat cu plăcerea de a lucra, de a se exprima pe sine. 

          Centrul ,,Colțul Căsuței/ Joc de rol’’ este  pentru orice copil mediul ideal în care poate 

să învețe cu plăcere și influențează activitatea din celelalte centre. Prin jocul în acest centru 

copiii refac locuri, întâmplări care le sunt familiare; imită comportamentul părinților sau joacă 

roluri ale unor personaje cunoscute; reproduc lumea așa cum o înțeleg ei, inventează și 

interpretează situații bazate pe roluri reale sau imaginare. Copiii își creează o lume a lor cu 

ajutorul căreia încearcă să înțeleagă realitatea, rezolvă probleme pe care le întâlnesc în viața de 

zi cu zi, repetă, reinterpretează și retrăiesc experiențe. 
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      În acest centru se desfășoară unul dintre cele mai personale, individuale și intime 

procese de învățare, copiii descoperindu-se prin raportarea la alteritate. Conștientizând 

calitățile proprii, copiii învață să relaționeze cu ceilalți, punând în practică idei noi de joc. 

            Centrul ,,Construcții’’ trebuie să fie destul de mare pentru ca un grup de câțiva copii să 

poată lucra  aici împreună sau fiecare separat fără ca șantierele lor să se intersecteze .Copiii 

sunt atașați în mod firesc de acest centru deoarece este activ, creator și distractiv. În jocul de 

aici, individual sau în grup, copiii sunt încurajați să descopere cuburi de diferite mărimi și 

forme, pentru a construi diverse structuri. Dezvoltându-și gândirea creatoare, imaginația, copiii 

își formează concepte  științifice, matematice referitoare la mărime, formă, înălțime, volum, 

spațiu, direcție, echilibru, stabilitate, balans, măsurare, numărătoare, asemănare, diferență, 

ordonare. În acest centru, dezvoltarea competențelor academice se îmbină armonios cu cele 

socioemoționale, prin abordarea situațiilor problemă ivite în timpul jocului. 

           Centrul ,, Nisip și apă’’ este gazda experiențelor care asigură dezvoltarea fizică a 

copiilor (sub aspectul motricității fine sau grosiere și al dezvoltării senzorio-motorii) și un bun 

pretext pentru educator de a iniția activități variate care asigură dezvoltarea cognitivă a 

acestora. În sala de grupă, copiilor trebuie să li se ofere posibilitatea de a explora senzația 

atingerii nisipului și fiecare sală ar trebui să fie dotată cu suporturi pentru nisip sub diverse 

forme, cuve din plastic, ligheane, deoarece copiii se simt atrași de nisip și apă, indiferent de 

vârstă. 

         Prin întrebări, educatorul poate stimula copiii să găsească soluții la diverse probleme şi 

să genereze ipoteze. De exemplu: ,,Ce crezi că se va întâmpla dacă pui colorant în apă?’’, ,,Ce 

s-a întamplat?’’, ,,De ce crezi că s-a întamplat așa?’’. Astfel se modelează sistemul de gândire 

științifică. 

 

Bibliografie: 

Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului,Unitatea de Management al Proiectelor pentru 
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București. 

Flueraș,V., 2005, Teoria și practica învățării prin cooperare,Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj 
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Puterea de a fi pozitiv (lectorat cu parinții) 

                                                                       

  Prof. Bade Angela 

Grădinița ,,Dumbrava minunată", structura ,,Floarea Soarelui", Hunedoara 

 

          În ultimii ani, am încercat ca întâlnirile cu părinții să nu mai fie simple convorbiri, în 

care noi să le povestim doar modul în care copilul răspunde sau se comportă la grădiniță; aceste 

întâlniri trebuie să fie o lecție de viață pentru părinți ( mai ales pentru cei foarte tineri sau pentru 

cei la primul sau unicul copil). De aceea le prezentăm materiale sau discutăm liber probleme 

cu care noi ne confruntăm zilnic la grupă, dar – mai ales- probleme întâlnite de ei în încercările 

de a-și educa propriul copil cât mai bine. 

         O astfel de temă voi aprofunda mai jos, cuprinzând materialele prezentate de mine dar 

și  observațiile făcute asupra copiilor după o perioadă de timp de la întâlnirea  cu părinții. 

Materialul propus de educatoare părinților: 

PUTEREA DE A FI POZITIV 

”Copiii vor ajunge să fie ceea ce credeți voi despre ei"                                                                                                

(Lady Bird Johnson) 

  Este posibil să respectați toate regulile pentru obținerea ascultării de bunăvoie a 

copilului și să deveniți experți în toate tehnicile și, totuși, să nu reușiți să vă realizați scopul, 

datorită atmosferei emoționale din căminul vostru. Ascultarea de bunăvoie este posibilă doar 

atunci când atmosfera este caldă, pozitivă și când copiii sunt apreciați și răsplătiți pentru 

comportamentul pozitiv. 

 Rezultatul? Copii care vor fi mai tot timpul fericiți, veseli și vor avea o viziune pozitivă 

asupra vieții. Dar totul începe de la părinți.    

 Chiar dacă temperamentul dumneavoastră nu este unul optimist in sine, puteți învăța să 

fiți un părinte pozitiv exersând tehnica metodei DA de creștere a copilului. 

Învățați să spuneți DA în loc de NU, de câte ori se poate. Metoda DA de creștere a copilului 

este mult mai eficientă decât metoda NU, însă ea nu apare de la sine. 

  Dacă ați spus NU copiilor d-voastră, doar pentru ca ei să înceapă să se strâmbe, să 

lovească sau să țipe, până când în sfârșit ați spus DA, atunci înseamnă că deja v-ați dat seama 

de necesitatea unei metode mai bune. Tot ceea ce aveți  de  făcut data viitoare,când copii  d-

voastră  au o dorință,este să spuneți în primul  rând da,dacă nu cumva răspunsul trebuie să fie 

nu.Dacă metoda Da înseamnă pentru  d-voastră  ceva ce trebuie cultivat,atunci începeți să 

exersați replicile de tipul,,Da,dar…”-,,Da, poți să-l inviți pe Adi la tine,să vă jucați,dar mai  

înainte trebuie să-ți faci ordine în cameră.-,,Da,te poți juca afară, dar  trebuie să te îmbraci cu 

geacă groasă, să-ți iei cizmele și să vii în casă peste 30 de minute.Copiii dețin acea ciudată 

intuiție de a ști când parinții  lor spun Nu,dar nu sunt foarte hotărâți.Atunci ei  se folosesc de 

ea și fac mofturi sau îi cicalesc pe părinți până îi fac să se răzgandească.Vă este familiară 

urmatoarea scenă? 
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-Mamă,vrei sa-mi dai o gumă? 

-Nu. 

-De ce nu vrei să-mi dai o gumă? 

-Pentru că am spus nu. 

-Da eu vreau o gumă! 

-Ți-am spus,nu-ti dau nici o gumă! 

-Mami, Dănuț are gumă. 

-Știu,nu contează că Dănuț are gumă.Eu n-o sa-ti dau gumă. 

-Dar avem gumă fără zahăr.De ce nu-mi dai una? 

-Pentru ca eu ți-am  spus, nu-ți dau nici o gumă.Acum du-te și te joacă! 

-Mamă,de ce nu-mi dai o gumă? 

-Pentru ca sunt prea ocupată.Am multe treburi de făcut si nu ma ridic de aici  doar ca 

să-ți  dau ție o gumă. 

-Mami,dar dacă mi-o iau  singur? Pot să-mi iau o gumă? 

-Of ,bine, poti  să-ti iei ! 

          Ce s-a întâmplat? Copilul a câștigat, iar mama  a pierdut, dar, mai grav,ea a pierdut 

respectul copilului ei, pentru că nu a fost hotărâtă în ceea ce a zis.Trist  este că mama nu doar 

l-a lăsat pe copil să învingă l-a răsplătit pentru cicăleala rostind chiar de la început Nu.Copiii  

discern rapid Nu-ul nesăbuit si vor insista până vor descoperi elementul care  vor transforma  

un  Nu nesăbuit în  Da. 

           Este cunoscut faptul  că parinții spun Nu la cererile copiilor lor,mult mai des decat spun 

Da.Pentru părintele care doreste ca fiul lui să il asculte,regula cea mai bună este :dacă vrei ca 

micuțul tau sa nu mai faca mofturisi să te cicălească păna acolo ,încât sa te răzgăndești, spune  

Nu doar atunci  cand Nu e absolut Nu  si că nu te vei mai răzgandi cu nici un chip. 

        Obijnuiți-vă să spuneți Da.Data următoare,cand copilul vă spune:,,Pot să trec la desert 

?”Să nu spuneți Nu ci „ Da, imediat dupa  ce-ti  termini  salata!’’Când copilul  vă întreabă 

seara:,, Pot să mă joc pe-afară’’?să-i răspundeți:,,Da primul  lucru de mâine dimineață acesta 

va fi’’.Cu alte cuvinte, dacă nu ai un motiv foarte serios de  a spune  Nu și de a rămâne ferm 

pe poziții,indiferent de ce se intâmpla spune Da propriului copil, fară a vă compromite 

standardele  si cât de fericit îl va face răspunsul pozitiv.Treptat-treptat va începe si el să 

gândească pozitiv, formându-si o imagine de sine pozitivă. 

          A  spune Da propiilor copii este o metoda eficientă pentru mentinerea unei atmosfere 

pozitive in camin,cu copiii d-voastra. Si eu am încercat-o  cu copii d-voastra la gradiniță și ei 

au inceput să fie mai  siguri pe ei, mai mulțumiti, mai  atenti  .Copiii au  nevoie de atentie 

pozitivă.Criticile, plangerile si comentariile negative legate de ei îi descurajează și îi conduc 

adesea la accentuarea  comportamentului negativ.Dar încurajarile,optimismul și impulsurile 
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pozitive sunt pentru copii ceea ce sunt subst fertilizante pt plante fiecare copil are nevoie de 

incurajare continua  la fel cum plantele au nevoie de apă.Deci surprindeți-va copiii cand  au 

facut o faptă bună și încurajați-i . 

Observarea  comportamentului copiilor după lectoratul cu părinții. 

          După acest lectorat cu părinții,am urmarit dacă s-a schimbat ceva in bine în 

comportamentul copiilor in modul  lor de  a vedea  lucrurile,dar și de a  răspunde sarcinilor 

primite.Deși rezultatele nu au apărut imediat,într-o perioadă de câteva 

săptămâni,comportamentul câtorva copii s-a schimbat simțitor: 

-un baiat(CD)cu un fond psihic destul de bun,dar care nu ,,corespundea’’asteptarilor 

mamei,a început  să fie mai atent la activitați ,să fie mai încrezator  în fortele proprii.Înainte de 

acest lectorat,copilul deseori ne raspundea cu  ,,Nu stiu’’ la multe intrebări fară a se gândi 

măcar la ceea ce l-am întrebat. 

        Oare mama a încercat să gandească pozitiv  in legatură cu fiul ei după întâlnirea cu 

părinții?Se pare că da!-un alt copil (k.R) care era unul dintre ,,năzdrăvanii,, clasei,mereu pus 

pe ceartă si mereu gata să sară la bătaie,a început să se  îndrepte .Deși pâna atunci el era acceptat 

doar de 2,3  băieți,a început să se joace  chiar si cu fetele ;una dintre fetițe a  spus:,, Ce-o fi cu 

Rafael de s-a  cumințit’’? 

-mama unui copil ne-a spus ca  de la  acel lectorat îi este mult mai usor cu  fiul ei  

acasă;dacă până atunci  se ruga  de el să-și facă  ordine la  jucării,acum(probabil după ce a 

aplicat ,,metoda Da’’)copilul s-a schimbat  simțitor. 

        În zilele noastre mulți pedagogi consideră această întalnire cu părinții un lucru depașit 

, o pierdere de vreme  atât pentru părinți cât si pt educatori.Însă de ce să nu gândim pozitiv? 

De ce  sa nu credem că după aceste lectorate vor avea  loc schimbări in bine?Și ce mulțumire 

poate fi mai mare în momentul in care observi schimbarea  calitativă a elevilor tăi,în momentul 

în care măcar  unul dintre părinții din clasă  vine  și-ti spune ,,Vă mulțumesc’’!? 

           

Bibliografie:   

BADEA, E. Consiliere pshihologică, Editura Orion, București, 1999. 

CREȚU.T. Psihologia vârstelor, Credis, București, 2001 
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Metode moderne ce stimulează învăţarea bazată pe proiecte 

Prof. Mariana Bîrsan 

Grădiniţa ,,Pinocchio” Craiova 

 

         Dimensiunile schimbărilor care se petrec în societatea contemporană reprezintă o 

provocare serioasă pentru cei a căror sarcină este să-i pregătească pe copii pentru secolul XXI. 

Ne-am confruntat frecvent cu problema de a-i pregăti optim pe copii pentru a reuşi într-un viitor 

pe care nu-l putem prevedea. Volumul enorm de informaţii face să devină imposibil de crezut 

că ceea ce învaţă copilul în şcoală ar putea fi semnificativ faţă de ceea ce va trebui ca ei să ştie 

în cursul vieţii lor. Am constatat tot mai acut necesitatea ca învăţarea să fie de tip inovator,cu 

un puternic caracter anticipativ şi participativ. 

      În sens larg, învăţarea poate fi definită ca un proces evolutiv, de esenţă formativ-

informativă, constând în dobândirea de către fiinţa vie,într-o manieră activă, explorativă a 

experienţei proprii de viaţă şi în modificarea selectivă şi sistematică a conduitei. Ea urmăreşte 

asimilarea unui conţinut foarte variat şi are în vedere schimbarea comportamentului celui care 

învaţă, un caracter adaptativ la condiţiile unui mediu extrem de dinamic şi constituie principala 

modalitate de împlinire umană. 

      În sens restrâns, învăţarea este sinonimă cu învăţarea şcolară. Ea are mai multe 

caracteristici: 

 se desfăşoară într-un cadru şi cu mijloace instituţionalizate; 

 este un proces dirijat,care tinde spre autodirijare; 

 este un demers conştient, urmărind finalităţi; 

 are un caracter secvenţial şi gradual 

   Dat fiind caracterul procesual al învăţării am insistat pe caracterul activ al acesteia. 

Rolul educatoarei este de neînlocuit, căci ea este ,,organizatorul condiţiilor de învăţare’’. 

Programa pune accent pe modul pro-activ de învăţare,adică modalitatea prin care copiii sunt 

încurajaţi să-şi asume respon-sabilitatea în procesul de învăţare. 

      Implementarea educaţiei centrată pe copil prin utilizarea metodelor şi tehnicilor active 

de învăţare este din ce în ce mai necesară şi în învăţământul preprimar. Folosind aceste metode 

şi tehnici, educatorul este receptat ca furnizor de resurse ale învăţării, cadrul didactic şi copilul 

fiind parteneri în educaţie. Am asigurat astfel o învăţare eficientă şi durabilă care să răspundă 

atât nevoilor personale,cât şi cerinţelor adaptării la o ,,societate a cunoaşterii’’ aflată în continuă 

schimbare. Există însă un set de condiţii pe care le-am îndeplinit pentru promovarea învăţării 

active: 

 am acordat timp suficient şi am creat condiţii optime pentru ca preşcolarii să-şi exprime 

ideile şi pentru a primi feedbak constructiv; 

 copiii au fost lăsaţi şi încurajaţi să speculeze; 

 am încurajat copiii să-şi exprime ideile şi părerile proprii, fără teama de a fi ridiculizaţi; 
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 copiii au fost stimulaţi să-şi dezvolte încrederea în forţele proprii şi să înţeleagă 

valoarea propriilor idei şi opinii. 

  “Pădurea, izvorul sănătăţii noastre“ este un proiect ce-şi propune antrenarea şi 

implicarea copiilor într-o gamă variată de activităţi: 

- activităţi de informare despre pădure ; 

- activităţi de ecologizare a pădurii; 

- activităţi creative, recreative, artistico –plastice ; 

- activităţi practice. 

        Aceste activităţi vor  fi îmbinate cu drumeţii, plimbări şi jocuri în aer liber. 

        Scopul proiectului este încurajarea copiilor pentru a  deveni factori activi ai protecţiei 

mediului,  acţionând şi modificându-şi propriul stil de de viaţă precum  şi pe cel al persoanelor 

din jur  

Ca obiective am urmarit: 

 Să manifeste interes în activităţile de ocrotire a mediului;  

 Să realizeze diferite lucrări artistice în care să evidenţieze importanta unui  mediu curat;  

 Să promoveze reguli şi tehnici de protejare a naturii.  

 Sa implice parintii în acţiuni cu caracter ecologic şi participarea  acestora la  activitatile 

copiilor  

 Sa sensibilizeze  părinţii şi comunitatea locala cu privire la rolul şi importanţa 

educaţiei ecologice de la o vârstă frageda  

 Să propună soluţii de protejare a mediului inconjurator;  

 Sa atraga atentia comunităţii cu privire la unele probleme de mediu şi căutarea de 

soluţii pertinente  

Dintre tehnicile moderne de învăţare activă folosite cu succes în activitate amintesc pe 

cele care au corespuns obiectivelor propuse în desfăşurarea diferitelor activităţi 

1. PREDAREA ÎNVĂŢĂREA RECIPROCĂ 

Strategii   ale metodei:  

1. Rezumarea: fiecare lider sau copil din grup expune sinteza textului citit de   

educatoare (sau a imaginii contemplate de grup), timp de 5-7   min. 

2. Punerea de intrebARI: analizeaza textul (imaginea) in grup, apoi, fiecare copil. 

Formuleaza o intrebare folosindu-se de paletele cu intrebari. 

3. Clarificarea datelor: identifica cuvintele si expresiile literare din text, 

comportamentele, atitudinile care sunt neclare pentru ceilalti si gasesc impreuna raspunsul 

corect pentru a clarifica toate  noutatile. 
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  4. Precizarea:analizeaza in grup textul /imaginea si prognozeaza ce se va intampla in 

continuare exprimand cele mai neasteptate idei, fapte, luand in consideratie  logica ideilor 

anterioare. 

 Alcatuirea grupurilor:  

Am tinut cont in impartirea copiilor pe grupe de principiul inteligentelor multiple:  

Lingvisticii – fac rezumatul  

Logicienii – pun intrebari  

Clarificatorii –  aduc lamuriri  

Vizualizatorii – fac predictii  

Rolurile  grupurilor  

    1. Rezumatorii (povestitorii) – fac rezumatul textului.  

    2. Intrebatorii –formuleaza intrebari de diferite tipuri folosind paletele. 

    3. Clarificatorii – clarifica problemele, situatiile din expunerea educatoarei. 

    4. Prezicatorii – fac predictii pe marginea celor audiate, supozitii in ceea ce priveste 

personajele si posibilele lor atitudini in deznodamantul povestirii.  

2. METODA BULGĂRELUI DE ZĂPADĂ 

- Presupune împletirea activităţii individuale cu cea desfăşurată în mod cooperativ în 

cadrul grupelor. 

Faze de desfăşurare: 

1. Faza introductivă 

    Expunerea problemei.  

2. Faza lucrului individual 

    Copiii lucrează individual 5 minute.  

3. Faza lucrului în perechi 

     Discutarea rezultatelor la care a ajuns fiecare. Se solicită răspunsuri la întrebările 

individuale din partea colegilor. 

4. Faza reuniunii în grupuri mai mari 

     Se alcătuiesc grupuri egale cu numărul de participanţi formate din grupurile mai mici 

formate anterior şi se discută despre situaţiile la care s-a ajuns. 

5. Faza raportării soluţiilor în colectiv 

      Întregul grup, reunit, analizează şi concluzionează asupra ideilor emise. 

 



 
 

 

 

13 

 
 

 

Nr. 8 - septembrie 2016 

6. Faza decizională 

     Se alege situaţia finală şi se stabilesc concluziile. 

Aplicaţie: Lectură după imagini ” Pădurea” 

1.  S-au obţinut mai multe informaţii prin lectura dupa imagini “Pădurea”; 

2. Copiii lucrează individual 2 minute timp în care au formulat întrebări de tipul: Ce 

se întâmplă cu plantele dacă dispar pădurile? Dar cu animalele? De ce verile sunt foarte 

călduroase, iar iernile foarte friguroase? Ce se întâmplă dacă se taie copacii din pădure? 

3. Se lucrează apoi în perechi discutându-se rezultatele la care au ajuns şi se solicită 

răspunsuri la problemele pe care nu le-au putut explica. 

4.  Copiii  se grupează, în grupuri mai mari, extrăgând dintr-un plic {Mâna oarbă} 

jetoane cu: brazi, iepuri, ciuperci, veveriţe şi discută rezultatele la care au ajuns. Se răspunde 

la întrebările rămase nesoluţionate. 

5. Copiii reuniţi analizează şi concluzionează rezultatele obţinute iar educatoarea 

stabileşte că: 

6.  Tăierea abuzivă a pădurilor are  efecte negative: 

           - dispariţia unor plante; dispariţia unor animale; alunecări de teren; călduri mari; secetă; 

poluare 

3. ÎNVĂŢAREA PRIN COOPERARE 

        - Această metodă reprezintă utilizarea, ca metodă instrucţională a grupului mic de copii, 

astfel încât aceştia să poată lucra împreună, urmând ca fiecare membru a grupului să-şi 

îmbunătăţească performanţele proprii şi să contribuie la creşterea performanţelor celorlalţi 

membrii ai grupului. 

        - Învăţarea prin cooperare are loc atunci când copiii lucrează împreună, pentru a rezolva 

una şi aceeaşi problemă, pentru a explora o temă nouă sau a creea idei noi, combinaţii noi, sau 

chiar inovaţii autentice. 

- Învăţarea prin cooperare se poate aplica cu succes mai ales la temele de recapitulare, 

sistematizare, consolidare, fixare, formare de abilităţi intelectuale şi practice, pe parcursul unei 

ore întregi, ori secvenţial. 

Elementele de bază ale învăţării prin cooperare: 

Interdependenţa pozitivă  

 trebuie să lucreze împreună pentru a atinge scopul propus, au nevoie unul de celălalt 

pentru sprijin, explicaţii, coordonare 

Responsabilitatea individuală  

 fiecare membru al grupului este răspunzător de propria contribuţie la îndeplinirea 

scopului propus 
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Analiza activităţii grupului  

 grupurile de copii reflectează asupra colaborării lor, decid asupra modului de 

îmbunătăţire a eficienţei acestui tip de activitate 

Dezvoltă deprinderi interpersonale în cadrul grupului  

Aplicaţie: Poster - Pădurea 

Copiii îşi verifică cunostinţele despre pădure, realizând un Poster, în grupuri mici, 

fiecare având sarcini diferite:  

1. un grup desenează şi decupează vietaţile pădurii; 

2. un grup desenează şi decupează plantele;  

3. un grup desenează şi decupează casa şi pe cel ce îngrijeşte pădurea;  

4.un grup prgăteşte planşa cu culorile potrivite{frunze pe jos, nori, soare în partea de 

sus}, apoi asamblează rezultatele celor trei grupe 

Toţi copiii analizează dacă cunoştinţele copiilor au fost corecte şi redate corespunzător. 

4. HARTA CONCEPTUALĂ 

- Este o metodă prin care învăţarea noilor informaţii depinde de conceptele deja 

existente în mintea copilului şi de relaţiile care se stabilesc între acestea 

- Este o metodă ce structurează cunoştinţele copilului, iar important nu este cât cunoaşte 

copilul, ci relaţiile care se stabilesc între cunoştinţele asimilate 

- Deşi a fost recunoscută ca o potenţială metodă de evaluare a cunoştinţelor copilului, 

harta conceptuală poate fi utilizată cu succes şi ca instrument de instruire 

- Poate fi definită drept un grafic care include concepte centrale (localizate în centrul 

hărţii); concepte secundare (localizate către marginea hărţii),  iar prin harta realizată se 

comunică felul în care este înţeleasă relaţia între concepte. 

Aplicaţie: Copacul 

 Se poate lucra individual, sau în grupuri. Copilul desenează un copac în mijlocul colii 

şi prin săgeţi duse spre margine, desenează sau scrie tot ce ştie despre acesta. 

 Fiecare copil contribue cu cunoştinţele pe care le are. 

5. METODA  R. A. I. ”Raspunde – Arunca - Interogheaza  

      - Este o metodă de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor, dar şi de verificare.  

      - Are la baza stimularea si dezvoltarea capacitatilor copiilor de a comunica (prin 

intrebari si raspunsuri) ceea ce au invatat.  

      - Urmăreşte realizarea feed-back-ului printr-un joc de aruncare a unei mingi uşoare.  

      - Copilul care aruncă mingea trebuie să formuleze o întrebare din cunostintele insusite, 

copilului care o prinde. Cel care prinde mingea răspunde la întrebare, apoi o aruncă mai departe 
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altui coleg, punând o nouă întrebare. Copilul care nu ştie răspunsul iese din joc, la fel ca şi cel 

care este descoperit că nu cunoaşte răspunsul la propria întrebare.  

Aplicaţie: ”Din tainele padurii”  

Intrebari si raspunsuri prin joc, la finalul proiectului: 

Cine traieste in padure?   -  animale si pasari salbatice  

Cine ingrijeste padurea?   -  padurarul  

De ce taie oamenii copacii?   -   pentru foc, pentru fabrica de mobila  

Ce animale traiesc in padurile noastre? - lup, vulpe, urs, veverita  

Cine ingrijeste animalele ?   -   padurarul, oamenii care iubesc  animalele  

De ce se numeste “aurul verde” -  are bogatii: lemn, fructe, ozon  

Ce se face din lemn?   -   mobila, hartie, creioane  

Cum putem ocroti padurea?   -   să nu facem mizerie, să nu rupem copacii  

Ce fructe de padure gasim?   -   mure, zmeura, afine  

Cine împuşcă animalele?   -   vânătorii, când au voie  

Ce înseamnă poluarea?   -   cand lasam hartii, sticle, mancare pe jos, cand rupem copacii  

Cine face aerul curat?  -  aerul eliminat de pomi si plante  

Ce se întâmplă cu animalele dacă dispar pădurile? – n-ar avea hrana, adapost  

Ce se întâmplă dacă se taie pădurile?- n-am avea lemn, aer curat, ar fugi pământul  

Concluzionând, pot spune că : 

-utilizând metoda proiectelor, educatoarea oferă posibilitatea copiilor să experimenteze, 

să investigheze, să descopere singuri unele fenomene, legături cauzale; 

-copiii au ocazia să-şi exerseze priceperile, capacităţile în funcţie de interesul şi 

curiozitatea lor; 

-pot lucra în funcţie de nivelul propriu de dezvoltare şi de ritmul de lucru propriu ; 

-copiii află lucruri noi de la colegi şi le împărtăşesc acestora experienţa proprie. 

Să lucrezi într-un grup reprezintă o competenţă pentru viaţă şi o parte importantă a unui 

mediu de învăţare bazat pe proiecte.  

Bibliografie:  

Preda V.,Breben S.,Gongea E.,Mitrulescu V., ,Învăţărea bazată pe proiecte”, Editura Arves, 

Craiova, 2009 

Breben S.,Gongea E.,Ruiu G.,Fulga M., ,,Metode interactive de grup”, Editura Arves, Craiova, 

2006 
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Proiect educaţional în parteneriat ’’Cu cartea la cei mici’’ 

         

    Prof. Bârlea Denisa-Maria 

Grădiniţa cu P.P. Micul Prinţ, Cluj-Napoca 

 

 

          Didactica contemporană promovează concepte şi atitudini educaţionale noi, menite să 

determine forme variate de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul copiilor. 

Practicarea în parteneriat a proiectelor educaţionale reprezintă un instrument valoros instituţiei 

de învăţământ (copiilor, cadrelor didactice), părinţilor şi nu în ultimul rând comunităţii. 

         Pornind de la idea că preşcolarul trebuie să intre în relaţii cu semenii şi comunitatea, 

am iniţiat proiectul  „Cu cartea la cei mici”  ce a putut fi realizat prin îmbinarea activităţilor 

curriculare cu cele extracurriculare şi extraşcolare. Această temă a fost propusă deoarece 

proiectul educativ de parteneriat are un demers organizat, în care resursele umane, materiale şi 

financiare au o dinamică pe o durată determinată de timp, în vederea atingerii unui scop care 

va aduce schimbări benefice în grupul identificat drept ţintă.  

Argument 

      „Copilul –scria George Călinescu – se naşte curios de  lume  şi nerăbdător de a se 

orienta în ea. Literatura îi satisface această pornire, îl incită”. 

         Vârsta preşcolară este cea mai favorabilă perioadă pentru acumularea unor impresii 

puternice , este vârsta fanteziei, a imaginaţiei,   şi a jocului.  

         În ultimii ani se observă o  scădere a interesului faţă de lectură. televizorul, jocurile 

video şi calculatorul sunt cele care au „furat” interesul copiilor şi chiar al adulţilor pentru a citi 

o carte. Unii părinţi nu mai reprezintă un model pentru copil, din acest punct de vedere, pentru 

că nici ei nu citesc. 

        Acest proiect îşi propune să trezească în sufletele fragile  dorinţa de a se apropia de 

carte, dorinţa de a pătrunde încă de mici în universul liniştit al unei biblioteci, respectul faţă de 

carte, faţă de cel ce a scris-o .  

       Începând din grădiniţă cu povestirile ilustrate, cu audiţii şi vizionări de diafilme sau 

chiar filme, până în şcoală când dorinţa de a citi le va îndrepta paşii către bibliotecă, sperăm ca  

prietenul  nedespărţit şi cel mai drag copiilor să fie socotită  cartea.  

       Copilul - minte ageră, fire vioaie, gata oricând de joacă şi năzdrăvănii - trebuie scos de 

sub dominaţia audio-vizualului şi orientat spre atmosfera liniştitoare, tainică a cărţilor, ajutat 

să descopere valoarea gestului de a se împrieteni cu o poveste, cu un personaj.  

În urma discuţiilor cu copiii şi părinţii am constatat că: 

-  mulţi dintre copii nu au intrat niciodată într-o bibliotecă; 

-  părinţii nu citesc poveşti copiilor; 



 
 

 

 

17 

 
 

 

Nr. 8 - septembrie 2016 

- poveştile, basmele, textele literare sunt de cele mai multe ori denaturate de copii, 

nefiind ei vinovaţii principali (acestea fiind editurile care publică rezumate de texte, fără autor, 

cu acţiuni şi personaje departe de cele adevărate). 

Descrierea proiectului 

        Proiectul educaţional pe care-l propunem, reprezintă o încercare de a repune în drepturi 

„cartea ” şi „biblioteca”, de a le aduce în atenţia copiilor şi părinţilor, de a contribui la 

redescoperirea lecturii ca o plăcere, o relaxare,  un izvor de cunoaştere şi visare fără de egal! 

Proiectul promovează conduita pozitivă a copilului spre literatură.  

Puncte tari:  

 copiii vor cunoaşte instituţia de cultură – biblioteca; 

 copiii vor dori să meargă mai des la bibliotecă; 

 vor cunoaşte normele de comportare specifice într-o astfel de instituţie; 

 părinţii vor petrece mai mult timp alături de copii; 

 va spori încrederea familiei în grădiniţă; 

 va spori eficienţa activităţilor desfăşurate în grădiniţă. 

Puncte slabe: 

 posibil ca unii părinţi să nu trateze cu acelaşi interes acest proiect; 

 posibil ca unii părinţi să se manifeste în mod nedorit. 

Scopul este stimularea interesului pentru lectură în perioada preşcolară, cunoaşterea 

literaturii române şi universale (pentru copii), folosirea diferitelor metode de comunicare şi 

implicarea părinţilor, mai mult, în activităţile copiilor.  

Obiective: 

 familiarizarea copiilor cu o concepţie unitară asupra literaturii şi exersarea puterii de 

analiză şi sinteză; 

 învăţarea prin lectură şi povestire; 

 satisfacerea curiozităţii preşcolarului pentru „cartea frumos ilustrată”  

 acordarea şanselor copilului de a se implica în proiect, de a-şi îmbogăţi cunoştiinţele şi 

înclinaţiile pentru literatură, pentru a deveni cel mai bun povestitor sau recitator; 

 copiii vor fi puşi în situaţii practice de a deveni „actori” în diverse basme, îşi vor arăta 

capacitatea de a prelucra informaţia; 

 implicarea părinţilor şi a altor factori educaţionali în formarea şi dezvoltarea intersului 

pentru literatură. 
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Metode/ tehnici/ principii de lucru: întâlniri de lucru, vizite, dialog, dezbateri, 

expuneri, expoziţii,  vizionare de film, albume, recitări şi vizionarea expoziţiei de carte, 

program de desene animate, oră de lectură, program artistic. 

Grupul ţintă: copiii preşcolari din grupa mare 

Perioada de derulare: un an şcolar 

Beneficiarii proiectului: 

- direcţi: copiii 

- indirecţi: profesorii, părinţii copiilor 

Resurse: 

- umane: copiii, profesorii, personalul bibliotecii, părinţii, mass-media; 

- materiale:, albume, cărţi, reviste, imagini, aparat foto, calculator, CD-uri, etc ; 

- financiare: sponsorizarea părinţilor pentru deplasarea copiilor, pentru fotografii, 

costumaţie, sponsori; 

- de informare: cărţi, pliante. 

Etapele proiectului: 

1. stabilirea unei schiţe de proiect de către educatoarele iniţiatoare; 

2. aducerea la cunoştină părinţilor copiilor despre proiect; 

3. înştiinţarea conducerii unităţii de învăţământ despre iniţierea unui proiect; 

4. consultarea conducerii bibliotecii în vederea stabilirii calendarului de activităţi; 

5. avizarea protocolului de parteneriat de conducerea celor două instituţii implicate; 

6. desfăşurarea calendarului de activităţi stabilit pentru proiect. 

       Rezultete aşteptate: 

- schimbarea atitudinii copiilor şi părinţilor faţă de lectură 

- să-şi îmbogăţească cunoştinţele şi să preţuiască mai mult cartea. 

         Tehnici de monitorizare: înregistrare video, foto, consemnarea activităţilor. 

         Evaluare:  expoziţie foto, expoziţie cu lucrări ale copiilor, program artistic. 

         Mediatizare: afişierul CDI ului. 

        Deseminarea rezultatelor: experienţa pozitivă şi rezultatele proiectului vor fi aduse la 

cunoştinţă întregii instituţii  în cadrul consiliului profesoral şi unor instituţii similare,  expuneri 

în cadrul sesiunilor de comunicări, simpozioanelor, publicaţii. 

        Finalizarea proiectului. La finalul proiectului va exista un moment special în care se 

va sărbători reuşita şi se vor analiza alte nevoi care să conducă la un nou proiect. 
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       Activităţi propuse: 

 „Biblioteca – Lăcaş de cultură”- lansarea proiectului (vizită) 

 „Cartea, izvor  de cunoaştere şi frumuseţe”- prezentare de apariţii noi de cărţi pentru 

copii 

 „Am venit să colindăm!” -  Program literar – artistic, colinde 

 „Sa cunoaştem doi mari prieteni – Mihai Eminescu şi Ion Creangă”  - Lectura unor 

basme şi poezii. Imagini fără pereche. Valoarea prieteniei 

 „Poveşti pentru copii” – oră de lectură  

 „Cartea în imaginaţia copiilor”  - Desen, picturi, colaje – cu propuneri de coperţi de 

cărţi imaginate de copii 

 „În lumea fantastică a basmelor”- Audierea unor basme, dramatizări 

 „Tainele lecturii” – evaluare. Prezentarea unui album cu aspecte din derularea 

proiectului, masă rotundă cu cu participarea copiilor, educatoarele participante la 

proiect şi reprezentanţi ai bibliotecii.           

Concluzii: 

 proiectul educational „Cu cartea la cei mici” este o foarte bună modalitate de 

colaborare a grădinitei cu biblioteca deoarece se crează o echipă care are un scop 

comun -  stimularea  şi cultivarea interesului pentru lectură;  

 a favorizat accesul preşcolarilor într-un lăcaş de cultură deschizând o „poartă” spre 

cunoaştere şi socializare;  

 a înlesnit cunoaşterea spaţiului şi destinaşia unei biblioteci pentru copii, însuşindu-

şi totodată normele de comportare într-o astfel de instituţie.  

 proiectul educativ a permis copiilor să-şi exerseze aptitudinile de comunicare, de 

povestire şi de dramatizare a unor poveşti; 

 a avut o funcţie ludică-formativă pentru copii, întrucât personajele prezentate au 

constituit fie modele de urmat în viaţă, fie de evitat; 

 copiii au solicitat părinţilor să le citească poveşti şi să înprumute cărţi de la 

bibliotecă. 

 parţile implicate în acest parteneriat îl consideră benefic pentru copii, rezultatele 

fiind bune şi propun continuarea lui în anul şcolar următor.   

Bibliografie: 

1. Andrei Mariana, Introducere în literatura pentru copii, Piteşti, Editura Paralela 45, 2004. 

2. Călinescu G. Estetica basmului, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1965. 

3. Creangă Ion, Poveşti, amintiri, povestiri, Editura Eminescu, 1980. 
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Instrumente și bune practici care sprijină cultivarea dorinței de a învăța la 

copilul mic 

Prof.  înv. preșc. Airoaie Ioana 

                          Grădinița cu Program Normal ,,Piticot” Suceava 

 

 

            Educaţia şi şcoala de azi au renunţat la ideea existenţei unei metode absolute, universal 

valabile, susţinând o meteodologie flexibilă, uşor de adaptat, dar şi eficientă. 

          Unul din obiectivele majore ale educaţiei este îmbunătăţirea puterii de înţelegere a 

copilului şi cultivarea dorinţei acestuia de a învăţa fără efort, fără constrângeri, în ritmul 

şi la parametrii solicitaţi, în vederea asigurării şansei de succes personal. De aceea, toţi copiii 

trebuie priviţi ca persoane active şi capabile să înveţe. Combinaţia echilibrată între educaţie şi 

îngrijire poate promova o imagine de sine pozitivă, iar valorificarea experiențelor copilului și 

participarea lui activă în joc și, implicit, în învățare sprijină cultivarea dorinței copilului de a 

învăța. Pentru marea majoritate a oamenilor, copilăria este perioada de vârstă cea mai 

luminoasă a vieţii. Peste ani  , fiecare işi  aminteşte cu duioşie de ea şi retrăieşte regretul că a 

părăsit–o. Însă sunt puţini cei care intuiesc rolul copilăriei in devenirea lor ca oameni  maturi. 

            Dacă ne gândim la obiectivul principal pe care-l urmăreşte perioada preşcolară şi 

anume:   socializarea copiilor  şi la dezvoltarea personală a acestora, dezvoltare ce urmăreşte 

pregătirea lor pentru societatea de mâine, pentru a face faţă cerinţelor şi nevoilor acesteia putem 

spune că  întreaga  activitate desfăşurată în gradiniţă stă sub semnul consilierii. 

Dar cum bine ştim că toţi copiii la naştere , sunt la fel, dar nici unul pe parcurs , nu 

seamănă cu celălalt , cadrului didactic îi revine o mare responsabilitate în realizarea unor 

asemenea activităţi care să ducă la dezvoltarea  personală a fiecărui copil  indiferent de 

particularităţile individuale ale acestuia. 

            Ținând cont că vârsta preşcolară se caracterizează printr-un remarcabil potenţial 

creator, se înţelege că nouă, educatoarelor din grădiniţe ne revine misiunea de a depista de 

timpuriu posibilităţile creative ale copiilor şi de a crea toate condiţiile optime de dezvoltare. 

          Se face remarca – pe bună dreptate – că este deosebit de creatoare conduita copilului în 

activitatea de joc, în toate formele şi variantele pe care le îmbracă jocul în anii preşcolarităţii, 

cu prioritate însă în jocurile concepute de ei, în acelea în care, operând cu simboluri, găsesc cel 

mai bun cadru de afirmare şi autodepăşire. Cu toate acestea, uneori îşi găsesc loc mai ales în 

activitatea practică. 

        În dezvoltarea individuală improvizaţia a pregătit terenul instalării şi afirmării 

creativităţii. Improvizând sau jucându-se – căci improvizaţia este un joc, un divertisment plăcut 

şi folositor     – copilul îşi găseşte cadrul de afirmare şi dezvoltare. Expresia „Să zicem că...”, 

folosită frecvent de copii şi trăită intens de ei în toate etapele jocului opţional, pune în lumină 

clară actul creaţiei sub forma improvizaţiei, improvizaţie înţeleasă în sensul bun al cuvântului, 

căci preşcolarul în timpul jocului nu face nimic de prost gust, de mântuială. Lăsat să se 

manifeste liber, el improvizează impresionant de frumos, căci la el improvizaţia se sprijină pe 

fantezie, pe experienţa activ însuşită, pe mobilitatea minţii, a cuvântului şi gestului. 
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           La el improvizaţia este un lucru serios, pentru că numai prin această formă de 

manifestare a creativităţii sale îşi poate realiza dorinţele care îl stăpânesc. 

          Întotdeauna, în rezolvarea problemei date am fixat de la început reguli pentru a uşura 

pe copil să gândească şi să găsească rezolvarea. În acest scop, am prezentat la început copiilor 

diferite materiale simple cunoscute de ei . Regula ce se impunea era ca fiecare copil să aleagă 

şi să combine materialul dat în aşa fel, încât să redea modelul cerut. De exemplu, cu ajutorul 

beţişoarelor, am cerut copiilor să construiască o şosea lată atât cât să circule pe ea patru maşini 

deodată. Ei trebuiau să-şi aleagă beţişoare mai lungi şi scurte de aceeaşi culoare (albă), pentru 

a marca benzile de circulaţie. După construirea acestora am cerut copiilor să verifice rezultatul 

prin încadrarea celor patru maşini în interiorul benzilor, el convingându-se de exactitate. Cea 

mai mare satisfacţie le-a oferit-o jocul cu maşinile în momentul verificării rezultatelor. 

        Altă dată am pus la îndemâna copiilor cuburi, cerându-le să-mi construiască un pod atât 

de lat şi de înalt încât să treacă pe sub el un vapor confecţionat de ei din hârtie. Din 21 copii 

doar 17 copii au redat înălţimea şi lăţimea necesară. Aceste jocuri în care dăm copiilor o sarcină 

precisă pentru rezolvare, în care-i punem să analizeze şi să compare, copilul ajungând să 

rezolve în mod independent orice problemă, contribuie la dezvoltarea capacităţilor intelectuale. 

      Jocurile didactice sunt metode active care solicită integral personalitatea copilului. 

    Jocurile didactice cuprind sarcini didactice care contribuie la modificarea creatoare a 

deprinderilor şi cunoştinţelor achiziţionate la realizarea transferurilor între acestea, la 

dobândirea prin mijloace proprii de noi cunoştinţe. Ele angajează întrega personalitate a 

copilului constituind adevărate mijloace de evidenţiere a capacităţilor creatoare, dar şi metode 

de stimulare a potenţialului creativ al copilului, referindu-se la creativitatea de tip preşcolar, 

manifestată de copil în procesul de învăţamânt, dar care pregăteşte şi anticipează creaţiile pe 

diferite coordonate. 

A se juca şi a învăţa sunt activităţi care se îmbină perfect. 

             Jocul didactic constituie o eficientă metodă didactică de stimulare şi dezvoltare a 

motivaţiei superioare din partea copilului, exprimată prin interesul său nemijlocit faţă de 

sarcinile ce le are de îndeplinit sau plăcerea de a cunoaşte satisfacţiile pe care le are în urma 

eforturilor depuse în rezolvare. 

            Prin joc copiii pot ajunge la descoperiri de adevăruri, îşi pot antrena capacitatea de a 

acţiona creativ pentru că strategiile jocului sunt, în fond, strategii euristice, în care se manifestă 

isteţimea, spontaneitatea, inventivitatea, iniţiativa, îndrăzneala etc. 

     Copilul are tendinţa de a se juca cu cuvintele, este atras de anumite sonorităţi şi „crează” 

uneori cuvinte pentru a-şi compensa lacunele în exprimare. 

Astfel de jocuri care să-i antreneze activ, să le solicite abilităţile creatoare sunt: 

 „Formulează o propoziţie despre...” ( un cuvânt, o noţiune ) – exerciţiul stimulează în 

primul rând flexibilitatea verbală. 

 „Spune mai departe...” – completare de propoziţii; 
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Pentru a solicita şi dezvolta capacităţile intelectuale , întreaga personalitate a copilului, 

pentru a-l înarma cu cunoştinţele de bază, cu priceperile şi deprinderile de muncă intelectuală 

şi fizică şi îndeosebi cu tehnica de investigare, acesta va fi antrenat într-o seamă de acţiuni 

obiectuale şi mentale destinate dobândirii prin efort propriu a cunoştinţelor şi abilităţilor, 

îndeplinând în cadrul acestei activităţi rol de investigator, iniţiator, organizator, executant. 

  

Bibliografie: 

1. ,,Pedagogie’’ -   Ioan Nicola -   Editura Didactică şi  Pedagogică,Bucuresti 1994 ;                                                              

2. Ionescu, M., Radu, I. – Didactica modernă, ed. a II-a revizuită, Ed. Dacia, Cluj-Napoca. 

 

Stimularea creativităţii copiilor preşcolari prin activităţile practice 

                                                                                            Prof. înv. preşc. Bîlgăr Otilia 

                                                                                   G.P.P.,,Lumea copiilor”, Tg-Jiu, Gorj 

 

         Pentru a se adapta noilor condiţii de viaţă, copiii de azi trebuie să fie creativi, iar 

creativitatea la copiii preşcolari se poate stimula prin multiple căi şi mijloace variate. 

         Copilul se naşte cu capacitatea de a învăţa, dar şansa supravieţuirii, a umanizării şi 

socializării lui depinde de contactul cu adultul, de mediul educaţional. Tot ceea ce poate realiza 

o fiinţă umană depinde de învăţare, exerciţiu, muncă si creaţie. Niciodată nu este prea târziu 

pentru cunoaşterea , stimularea, educarea şi dezvoltarea creativităţii. 

        Grădiniţa devine primul mediu organizat de maximă valorificare a resurselor multiple 

ale copiilor, de stimulare a acestora. Copilul este prin natura sa un spirit creativ, datorită 

imensei sale curiozităţi, a freamătului permanent pentru a cunoaşte ceea ce se petrece în jurul 

său. 

        Preşcolaritatea este apreciată tot mai mult, ca vârsta care cuprinde cea mai importantă 

experienţă educaţională din viaţa unei persoane, pe parcursul ei înregistrându-se ritmurile cele 

mai pregnante în dezvoltarea personalităţii umane şi una din cele mai semnificative achiziţii cu 

ecou evident pentru etapele ulterioare ale dezvoltării sale. De aceea nu putem face abstracţie 

de una din dimensiunile esenţiale pentru întreaga dezvoltare şi afirmare a personalităţii – 

creativitatea. Văzută prin prisma personalităţii, creativitatea capătă sensul de potenţial creativ, 

de sumă de însuşiri sau factori psihici ai unor viitoare performanţe. Educatoarei îi revine 

misiunea de a depista de timpuriu posibilităţile creative ale copiilor şi de a crea condiţii optime 

de dezvoltare. Aşa cum muzica ne învaţă să ascultăm iar pictura ne învaţă să privim, activitatile 

practice ne învaţă să acţionăm, să găsim calea spre rezolvarea problemelor practice. 

         Locul activităţilor practice în formarea personalităţii copiilor rezultă în mod obiectiv 

din adevărul: ,,Aud – uit, văd – ţin minte, acţionez – înţeleg’’. Activităţile practice desfăşurate 

cu copiii au constituit una dintre modalităţile de cunoaştere a copilului, a individualităţii 

fiecăruia şi am reuşit să promovez independenţa în gândire, în creaţie şi acţiune, în raport cu 
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interesele şi aptitudinile fiecăruia . Stimularea potenţialului creativ prin activităţile practice se 

bazează pe următoarele principii: 

- asigurarea conexiunii între diferitele categorii de activităţi în cursul zilei; 

- stimularea potenţialului creativ al copiilor în realizarea unor lucrări, utilizănd cu  

- precădere materiale din natură;       

- interdisciplinaritatea în cadrul activitaţilor practice. 

          Activităţile practice trebuie corelate cu celelalte activităţi din grădiniţă pentru a 

contribui la stimularea potenţialului creativ, iar natura şi materialul bogat de care dispunem 

constituie un punct de plecare în activitatea de creaţie. 

         În cadrul activităţilor practice, materia primă de bază cu care lucrează copiii o constituie 

materialul din natură. Natura oferă copiilor materiale variate şi interesante, a căror observare, 

colecţionare, sortare, conservare şi prelucrare contribuie la lărgirea orizontului de cunoştinţe, 

la perfecţionarea priceperilor şi deprinderilor, la stimularea creativităţii. Pentru a stimula 

potenţialul creativ al copiilor prin activităţilae practice utilizănd materiale din natură, am 

parcurs cu aceştia mai multe etape: 

        Etapa I - etape de pregătire a activitaţilor practice în care copiii participă  direct la  

strângerea  materialelor din natură în cadrul unor activităţi şi plimbări. Profunda lor concentrare 

în activitatea de a aduna cele mai reuşite materiale din natură a însemnat pentru ei o intensă 

activitate de observare, de analiză, de selecţie a materialelor. Copiii au adunat frunze de diferite 

forme, culori şi mărimi, castane, conuri de brad, ghindă, crenguţe uscate, pietre, etc. Analizând 

frunzele castanului şi-au imaginat că ar semăna cu palma unei mâini cu degetele răsfirate, cu 

creasta cocoşului din ,, Punguţa cu doi bani’’, cu rochiţa păpuşii. Castanele în învelişul lor 

ţepos ar putea fi buzdugane pentru zmei, arici, etc. În natură copiii se manifestă deosebit, sunt 

mai activi, cu o permanentă bună dispoziţie şi cu un imens neastâmpăr specific vârstei. 

        Etapa a II a este etapa în care am efectuat intuirea materialului confecţionat de către 

copii prin manipulare, pentru antrenarea analizatorilor şi formarea reprezentărilor prin jocuri 

senzoriale. Primul mijloc prin care copilul descoperă lumea îl constituie organele de simţ. El 

vede, apucă, miroase, gustă. Astfel acumulează experienţă, iar cunoaşterea reală a materialelor 

din natură e condiţionată de claritatea şi precizia senzaţiilor şi percepţiilor. De aici reiese 

necesitatea organizării unor jocuri senzoriale specifice vârstei: ,, Săculeţul fermecat’’, ,, Ce ştii 

despre mine?’’, ,, Să facem ordine’’, etc. Aceste jocuri senzoriale pot fi utilizate cu succes 

pentru trezirea, stimularea şi dezvoltarea interesului de a cunoaşte, interes ce devine o ,, 

pârghie’’ psihologică pentru stimularea creativităţii. 

       Etapa a III a constă în perfecţionarea deprinderilor practice şi stimularea potenţialului 

creativ al copiilor. Experienţa a dovedit că lucrându-se prea des după şablon, copiilor li se 

limitează posibilitatea dezvoltării imaginaţiei şi gândirii. Prin diversitatea formelor, a 

coloritului şi a posibilităţilor de îmbinare a materialelor din natură se deschide câmp larg 

manifestării imaginaţiei. Permanent i-am stimulat pe copii să confecţioneze jucării din 

materialele colecţionate de ei sau pe care le puneam eu la dispoziţie. Valorificând castane, 

ghindă, nuci, frunze uscate, seminţe, sâmburi, pene, pietricele, etc. copiii au confecţionat în 

manieră proprie multe obiecte. 
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       Etape a IV a constă în efectuarea de către copii a unor lucrări în grup. Activitatea pe 

bază de cooperare, constituie un mod de învaţare cu deosebite valenţe educative în ceea ce 

priveşte creativitatea. Copiii descoperă o nouă experienţă relaţionând în grupuri de învăţare 

activă, aceea de a studia, investiga şi căpăta încredere în capacităţile individuale şi ale grupului. 

Superioritatea grupului se vădeşte atât prin soluţii originale şi lucrările realizate, cât şi pe plan 

educativ. În această etapă accentul se pune pe realizarea creativă a temelor date, copiii având 

libertatea alegerii materialelor şi a tehnicilor de realizare. Ei au redat original teme cum ar fi:,, 

Coş cu ghiocei’’, ,, Copacul înflorit’’, ,, Vaza cu tufănele’’, ,, Tablou de primăvară (vară, 

toamnă, iarnă)’’, etc. 

        Activitaţile practice desfăşurate cu copiii, având ca material de lucru ,,produsele 

naturii’’ oferă reale posibilităţi de stimulare a creativităţii în funcţie de cunoştinţe, de înclinaţii, 

de interese şi de aptitudini. S-a constatat existenţa fenomenului creativităţii în stare potenţială 

la toţi copiii, manifestarea lui înregistrând grade diferite,  iar în acest sens se impune lăsarea 

unui ,,câmp liber’’ de manifestare pe linia imaginaţiei, a fanteziei, a creativităţii. În stimularea 

creativităţii, importante sunt deopotrivă metodele, relaţia educatoare – copil, atitudinea 

educatoarei şi atmosfera instaurată de aceasta în sala de grupă. 

        În munca fiecărei educatoare trebuie să existe elementul creator, deoarece ea este cea 

care îl stimulează, îl ajută şi îl încurajează pe copil în micile sale ,,creaţii’’.  

  

Bibliografie: 

 Matei, N.C., ,,Educarea capacităţilor creatoare în procesul de învăţământ’’, E.D.P., 

Bucureşti, 1992; 

 Revista ,,Învăţământul preşcolar’’, nr.3-4, 1996. 

 

Stimularea creativităţii la preşcolari prin individualizarea activităţilor de 

dezvoltarea limbajului 

Prof. Ana Alexa 

Şcoala Gimnazială Nr. 12/ Grădiniţa Nr.15 Botoşani 

 

          Ca să educi copilul preşcolar, trebuie să-l cunoşti şi să-l înţelegi, să ştii cum să te apropii 

de el, pentru aţi câştiga încrederea şi a-i stimula receptivitatea. Copilul preşcolar are o viaţă 

afectivă bogată, afectivitatea determinând, în mare parte, întreaga lui activitate. De aceea, 

pentru a transmite cunoştinţe noi, pentru a trezi în sufletul copiilor emoţii şi sentimente, pentru 

a stimula creativitatea, este nevoie ca, pe lângă materialul didactic bogat, variat, estetic, atractiv 

pe care-l aduce în faţa copiilor, educatoarea să fie tabloul viu al trăirilor emoţionale, să şi-i 

apropie, să le dea posibilitatea de a-şi împărtăşi opiniile printr-o prietenie sinceră şi dragoste 

faţă de aceştia.                                                             
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          Copiii mici sunt curioşi, spontani, concreţi în gândire, ei sunt nerăbdători să aibă succes 

cognitiv la lumea fascinantă care îi înconjoară. Una dintre cheile care deschid poarta de acces 

spre această lume este „alfabetizarea”. 

Pentru a putea descrie în profunzime un program de „alfabetizare” adecvat copiilor de 

vârstă foarte fragedă, trebuie subliniat faptul că dobândirea limbajului oral este un proces 

natural, biologic pentru toată lumea. El urmează o serie de etape previzibile, cum se întâmplă 

în învăţatul mersului. 

          „Alfabetizarea” solicită prin definiţie deprinderi lingvistice care se transmit, în cadrul 

unui mediu pe cale socială. Aceste deprinderi includ cititul, scrisul şi silabisitul. Cercetări 

recente ne demonstrează că aceste trei deprinderi sunt strâns legate între ele. Tot din aceste 

cercetări aflăm că procesul învăţării, finalizat cu „alfabetizarea”, este un proces continuu care 

a început din primele luni de viaţă. 

         Majoritatea copiilor vin la grădiniţă cu deprinderea de a vorbi bine formată. Acestora li 

s-a vorbit, au fost la rândul lor ascultaţi, încurajaţi să articuleze corect şi corectaţi în cadrul 

discuţiilor  cu rudele apropiate. La grădiniţă, copiii trebuie să dezvolte, să îmbunătăţească ceea 

ce au învăţat deja acasă, astfel încât, indiferent de mediul social din care provin sau de uşurinţa 

cu care mânuiesc limbajul, ei să fie ajutaţi să-şi dezvolte un sentiment pozitiv al conştiinţei de 

sine şi aşa se vor vedea în curând vorbitori, cititori şi „scriitori”. 

       Aranjarea spaţiului fizic alocat „centrului de alfabetizare” trebuie planificată cu mare 

grijă, deoarece programa care găzduieşte „alfabetizarea” cere o ambianţă bogată în materiale 

şi semnificaţii, o abordare interdisciplinară şi o recunoaştere reală a diferenţelor individuale, a 

diferitelor nivele de dezvoltare ale copiilor. 

         După J.Piaget copiii ajung să cunoască lumea pe baza contactelor lor fizice, concrete, 

cu obiectele şi oamenii care o compun. Ei acumulează cunoştinţe pe baza acţiunilor concrete, 

învaţă făcând. De aceea, aranjarea sălii de clasă trebuie să reflecte situaţii din viaţa reală, de zi 

cu zi. Materialele folosite de copii trebuie să fie familiare şi să-i atragă prin aspectul lor.  

Centrul de activitate pentru „alfabetizare” conţine: 

 centrul pentru scriere; 

 colţul rezervat bibliotecii; 

 masa unde copiii confecţionează cărţi; 

 centrul pentru adulţi. 

       Aceste sectoare sunt destinate utilizării zilnice de o manieră liber – aleasă de către copii, 

pe măsură ce ei reacţionează la experienţele trăite în sala de grupă. 

Colţul rezervat bibliotecii are rafturi pentru cărţi ce sunt dispuse în mod atractiv. Locul 

trebuie să fie primitor şi confortabil. 

         Masa unde copiii confecţionează cărţi îi încurajează să gândească singuri, să se 

considere autori, „romancieri” chiar. Cărţile cu foi veline, de diferite dimensiuni, vor deveni 

jurnale cu reflecţii personale, poezii sau pagini de dialog cu ilustraţii grafice. Ele vor fi incluse 
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în colţul rezervat bibliotecii, iar „Scaunul autorului” este o ocazie formală pentru ca un copil 

să prezinte o carte „publicată” , grupului care îl ascultă înainte ca această carte să fie inclusă în 

colecţia bibliotecii. Discuţiile, întrebările şi comentariile sunt înlesnite pe măsură ce preşcolarii 

conştientizează faptul că un „autor” poate scrie pentru un auditoriu căruia îi citeşte cu mult 

talent oratoric ceea ce a scris. 

         În centrul pentru audiţii, echipat cu casete audio conţinând poveşti, casetofon, copiii 

pot alege să asculte o poveste în vreme ce li se citeşte aceeaşi poveste dintr-o carte. Putem 

înregistra pe casetă vocile copiilor care recită poezii sau povestesc şi  vocea noastră. 

        O educatoare care urmăreşte o „alfabetizare” eficientă se axează pe procesul de învăţare 

al preşcolarilor. Aceasta evoluează de la necunoscut spre cunoscut. Noi acceptăm  fiecare copil 

în totalitate, recunoscând stagiul în care el se află ca dezvoltare, pe diverse planuri. Este sarcina 

noastră să aflăm întâi ce ştie copilul deja şi apoi să extindem aria acestor cunoştinţe. De 

asemenea, putem învăţa din experienţele relatate de părinţi, despre interesul copilului pentru 

cărţi, litere, desene, muzică şi altele. În acest scop noi recomandăm o întrunire cu părinţii 

înainte ca fiul sau fiica lor să înceapă grădiniţa. Cu ocazia acestei vizite, avem prilejul să aflăm 

mai multe despre copil direct de la  părinţii acestuia. Pentru a înlesni dialogul se pot face 

abordări ca: „Spuneţi-mi ce îi place copilului să facă. Are o poveste sau un cântec preferat? 

Care sunt jucăriile lui preferate? Îl interesează cărţile? Face încercări de scriere?” acest dialog 

părinte – educatoare este vital pentru concentrarea comună pe procesul educaţional al copilului 

încă de la începutul anului preşcolar. 

        Pe măsură ce eu ajung să cunosc fiecare copil în parte, pot dirija procesul de 

„alfabetizare”. Ajut copiii să-şi aleagă cărţile, să-mi spună poveşti; îi grupez doi câte doi la câte 

o carte şi le ofer răspunsuri informative la întrebări, în cursul acestor mini-lecţii. Pentru a 

încuraja dialogul dintre copii, întrebările şi poveştile sunt vitale. În fiecare centru de activitate 

trebuie să existe hârtie şi creioane la îndemâna lor. Informaţia vizuală sub formă de fotografii, 

etichete, grafice şi desene, poate provoca discuţiile dintre ei. 

        Un program eficient de „alfabetizare” respectă eforturile timpurii ale preşcolarului în a 

citi, scrie, silabisi şi vorbi. Acest respect, această recunoaştere şi apreciere se demonstrează 

prin încurajarea comunicării semnificative şi coerente cu copiii şi între copii. Curiozitatea 

firească a copilului mic, legată de cuvântul tipărit şi de limbaj, este punctul de plecare în 

stabilirea conţinutului pe care trebuie să-l aibă acest progres. Toţi vor imita limbajul scris, 

prefăcându-se că scriu „de-adevăratelea”. Mâzgălelile pe hârtie ale preşcolarilor mici (3-4 

ani)progresează de la desene la imitaţii reuşite ale literelor. Aceste exerciţii timpurii, liber – 

alese, sunt importante pe măsură ce el aprofundează convenţiile comunicaţionale ale propriei 

culturi; de exemplu, faptul că literele tipărite se citesc de pe o pagină, felul cum o carte sau un 

ziar este alcătuit(ă), spaţiul dintre cuvinte şi utilizarea punctuaţiei. Ulterior, în sala de grupă, 

vedem un grup mic de copii aşezaţi la masa de scris, scriind încontinuu, pagină după pagină, 

iar apoi arătându-le tuturor „opera” pe care au produs-o.  Aceştia demonstrează că sunt 

conştienţi de aspectul funcţional al cuvântului scris sau tipărit. 

         Un alt copil va copia etichetele afişate prin clasă şi va spune colegului său „povestea”, 

prefăcându-se că citeşte. 
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Preşcolarii dobândesc deprinderi comunicaţionale sau lingvistice când în sala de grupă 

se desfăşoară experienţe lingvistice, de vorbire, de interpretare de cântece. Pe măsură ce stăm 

de vorbă cu ei şi le punem întrebări succesive pentru a extinde răspunsurile, îşi dezvoltă 

obişnuinţa de a împărtăşi şi altora experienţele şi gândurile. 

        Experienţele concrete, ca jocurile, vizitele la muzee, biblioteci, magazine, grădini 

zoologice, apoi televizorul, radioul, înlesnesc discuţiile pe marginea lor, în grup sau perechi. 

Telefoanele de jucărie, păpuşile şi jocul cu rol în sine, încurajează şi stimulează conversaţiile 

dinamice dintre copii. 

        În centru de „alfabetizare” trebuie să existe păpuşi reprezentând personaje din poveştile 

preferate de ei. Ele îi vor ajuta să delimiteze o secvenţă dintr-o poveste, să interpreteze 

cuvintele rostite de un anume personaj, într-un cuvânt să folosească limbajul pentru a se distra. 

      Este important să oferim preşcolarilor  ocazii pentru potrivirea literelor  şi scoaterea lor, 

pentru formarea literelor din plastilină şi manipularea literelor detaşabile. Toate acestea 

accentuează elementele senzoriale de bază ale cititului. Trebuie să-i încurajăm cu diverse forme 

ale cuvântului scris sau tipărit, forme dintre care ei sunt liberi să aleagă conform intereselor 

lor; de asemenea, copiii trebuie să aibă în permanenţă ocazia de a imita adulţii pe care îi cunosc. 

       Pentru a stimula creativitatea şi a realiza cu succes dezvoltarea limbajului şi a 

comunicării orale, este necesară o bună cunoaştere a posibilităţilor fiecărui copil, a nivelului 

atins la dezvoltarea vorbirii. Pentru copiii de 6-7 ani cunoaşterea presupune evaluarea 

volumului de cunoştinţe. În acest scop am aplicat probele de evaluare predictivă. În cadrul 

studiului am investigat limbajul, în raport cu obiectivele instructiv - educative. Pentru fiecare 

obiectiv am aplicat câte o probă. În urma aplicării probelor am constatat că în cadrul grupei 

sunt copii cu lacune în dezvoltarea limbajului şi a comunicării: pronunţie incorectă, exprimare 

greoaie, dezacorduri în exprimare, am folosit jocul în activităţile cu toată grupa şi le-am acordat 

o atenţie deosebită. Am realizat exerciţii individual sau în grupuri mici. În felul acesta s-a 

desfăşurat jocul „Radioul”, ce a avut ca sarcină recunoaşterea sunetului emis, apoi pronunţarea 

corectă şi desprinderea lui din alte cuvinte pronunţate de mine. Sarcina lor era să recunoască o 

jucărie după sunetul cu care începe denumirea acesteia. În acest scop am folosit un microfon 

jucărie, un radio confecţionat din carton, câteva jucării din sala de grupă, a căror denumiri 

conţin sunetele propuse pentru a fi recunoscute. Îndeplinind rolul crainicului de la radio am 

descris la microfon o jucărie –o sită de nisip a cărei denumire începe cu sunetul „s”. Copiilor 

le-am prezentat-o astfel: „Este confecţionată din plastic, pe ea se află desenate imagini, are 

două torţi şi o sită. Cel care are un jeton cu jucăria descrisă vine la masa mea, prezintă jetonul, 

denumeşte jucăria şi spune cu ce sunet începe.” Drept recompensă primeşte jucăria descrisă şi 

un medalion care reprezintă o altă imagine pentru a participa mai departe la joc. 

        Am desfăşurat jocul  cu grupuri de câte 3-4 preşcolari, fiecare având posibilitatea să fie 

solicitat de mai multe ori. Deoarece  însuşirea structurii gramaticale a limbii este deficitară la 

unii copii, iar vocabularul lor posedă mari diferenţe individuale, am lucrat cu ei individual şi 

în grup, folosind jocul didactic. Constatând că exprimarea unor copii abundă în dezacorduri 

gramaticale – între subiect şi predicat - am desfăşurat jocurile didactice „Spune ce face?”, 

„Cum este?”, „Găseşte cuvântul potrivit” prin care copiii au alcătuit mai întâi propoziţii simple 

în care să exerseze acordul dintre subiect şi predicat, apoi i-am solicitat la formarea de 

propoziţii ce presupun raporturi gramaticale mai complexe. 
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        Pentru desfăşurarea jocului didactic „Cine face, ce face?” am folosit jetoane ale căror 

imagini reprezentau fiinţe în acţiune. În timpul jocului, copiii primeau câte un jeton şi li se 

cerea să formeze o propoziţie „citind” imaginea, realizând acordul dintre subiect şi predicat. 

De exemplu: „Şcolarul scrie temele.”, „Fetiţa se joacă.” Etc. 

         Pentru realizarea acordului subiect – atribut, predicat – complement, am desfăşurat 

jocul „Completează ce lipseşte.” Acest joc a fost desfăşurat individual şi cu grupuri mici. În 

timpul jocului copiii aveau ca sarcină să completeze cu atributul sau complementul respectiv 

propoziţiile pe care voit le-am pronunţat incomplete. 

         De exemplu: „Enunţ propoziţia  Fetiţa …udă florile.”. Întreb apoi: „Cum era fetiţa dacă 

uda florile?”(harnică). Iau alt exemplu: Şcolarul citeşte…. (ce poate citi şcolarul? O carte, o 

revistă, o scrisoare.) 

        În scopul complicării sarcinii şi formarea propoziţiilor care presupun raporturi 

gramaticale mai complexe, am desfăşurat jocul „Spune ce vezi în tablou”. Copiii au primit câte 

o imagine şi le-am indicat ca sarcină să o descrie formulând propoziţii corecte din punct de 

vedere gramatical. 

          Din studiul asupra copiilor privind dezvoltarea limbajului şi a comunicării, am constatat 

că cea mai frecventă deficienţă constă în lipsa de înţelegere a sensului cuvintelor. Unii pronunţă 

cuvintele fără să cunoască înţelesul lor. Pentru înţelegerea de către preşcolari a sensului 

cuvintelor şi elaborarea unor raporturi logice între noţiuni, am desfăşurat jocuri didactice în 

care am explicat cuvintele ce nu le-au înţeles, prin cuvinte cu sens apropiat, prin cuvinte cu 

sens contrar, prin comparaţie, prin folosirea unor materiale concrete şi a unor imagini. În acest 

sens am desfăşurat mai multe jocuri didactice: „Cum este?”, „Ghici la ce mă gândesc?”,       

„Surorile”. În jocul didactic „Surorile” copiii aveau sarcina să găsească antonimele cuvintelor 

propuse. Jocul s-a desfăşurat pe baza unei povestiri. „Într-o familie erau două surori, care nu 

semănau la fire deloc: una era cuminte, iar cealaltă era neastâmpărată.” Am dat câteva exemple: 

  Cristina era harnică ~ Roxana era leneşă. 

   Cristina era mai mare ~ Roxana era mai mică. 

   După ce le-am explicat ce trebuie să facă, le-am pus următoarele întrebări: 

   Cine poate să-mi spună cum era Roxana dacă eu spun cum era Cristina? 

   Cristina era ordonată ~ Cum era Roxana? (dezordonată) 

   Cristina era darnică ~  Cum era Roxana? (zgârcită) 

   Cristina era veselă ~ Cum era Roxana? ( tristă) 

       Atrăgând atenţia asupra diversificării şi individualizării educaţiei, programa preşcolară 

ne dă numeroase sugestii generatoare de infinite meditaţii şi posibilităţi de a pregăti copilul 

pentru viaţa cea de toate zilele. 

     Cât de importantă este activitatea organizată cu copii preşcolari pentru viaţa şi 

activitatea individului uman, pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii, încearcă să ne 

convingă Robert Fulghum: „Cel mai mult din ceea ce a fost nevoie să ştiu despre cum să trăiesc, 

cum să fac, cum să fiu, am învăţat în grădiniţă.” 
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Evaluarea performanţelor preşcolarilor prin intermediul metodelor şi 

tehnicilor alternative 

prof. Iuliana Alecsa,  

Grădiniţa cu Program Normal “Ţăndărică” Suceava 

 

           Evaluarea este un proces didactic complex, integrat structural şi funcţional în activitatea 

instructiv-educativă. Ea este în opinia lui Ausubel “punctul final într-o succesiune de 

evenimente”. 

 Evaluarea în învăţare a copilului preşcolar se realizează prin modalităţi specifice acestui 

nivel de educare şi instruire, având în vedere faptul că achiziţionarea de cunoştinţe nu 

reprezintă un scop în sine în această etapă de vârstă. 

 Întreg demersul evalutiv se realizează cu ajutorul probelor orale, scrise, practice, 

cunoscute sub denumirea de metode tradiţionale, dar şi prin metode adaptate, desigur, 

strategiilor didactice specifice învăţământului preşcolar şi care, în sinteză se referă la: 

observarea sistematică a comportamentului copiilor, investigaţia, proiectul, portofoliul, 

autoevaluarea, interevaluarea, consemnarea grafică a preferinţelor sau progreselor copiilor etc. 

 Observarea sistematică a comportamentelor copiilor – această metodă pune în 

evidenţă în mod direct ceea ce celelalte metode de evaluare oferă numai indirect, explicit – ea 

constă în surprinderea şi consemnarea evenimentelor definitorii pentru dezvoltarea copilului. 

 Realizarea observaţiei se materializează în aprecieri deschise, directe cu valoare 

evaluativă sau în comsemnări în scris a unor date din a căror sinteză se poate realiza un tablou 

complex al evoluţiei şi dezvoltării copilului. 

 Preferabil este ca informaţiile obţinute despre copil prin intermediul observaţiei să fie 

consemnate într-o fişă personală a copilului, pentru ca ele să nu se piardă din memoria 

educatoarei sau să se deterioreze cu trecerea timpului. Faptele înscrise în fişă vor fi datate, 

pentru a se putea pune mai uşor în evidenţă aspectele evolutive sau, dimpotrivă, unele involuţii, 

stagnări, regrese care, prin acumulare, atrag atenţia asupra urgenţei de a se interveni ameliorativ 

şi optimizator. 

 Metoda consemnării grafice a preferinţelor – este o metodă care permite prelucrarea 

şi interpretarea datelor obţinute despre fiecare copil prin evidenţierea zonelor de interes, a 

preferinţelor copilului, dar şi a domeniilor în raport cu care el întâmpină dificultăţi. 

 În acest scop devine extrem de util de a se realiza modele grafice simple pentru fiecare 

copil, în cadrul cărora să se remarce – la nivelul unei săptămâni – tipurile de activităţi la care 

el a participat activ ori, dimpotrivă, faţă de care manifestă interes scăzut sau chiar dezinteres. 
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 Când cadrul didactic este ocupat cu prezentarea noilor conţinuturi şi copiii sunt angajaţi 

în realizarea unor sarcini, este dificil uneori să-şi amintească cine, ce face şi când. Poate apărea 

o situaţie ca acesta: un copil îşi petrece întreaga perioadă de activitate de joc în aer liber, în 

fiecare zi, manipulând cuburile, nu pictează niciodată, refuză să răspundă, la activităţi, nu se 

uită niciodată într-o carte. Acest lucru, chiar dacă îl observaţi, este probabil să-l uitaţi când 

sunteţi ocupată să supravegheaţi copii care furnică prin sala de grupă, având cele mai diferite 

preocupări. Cum putem să păstrăm în minte asemenea situaţii? Un simplu grafic poate fi de 

mare ajutor. Pe o coală de hârtie se consemnează în partea de sus denumirea tuturor domeniilor 

experienţiale, iar în partea stângă pe verticală, scrieţi numele copiilor. 

 Tabelul se va afla, mereu, pe masa educatoarei la îndemâna ei şi nu a copiilor. Din când 

în când în timpul zilei, priviţi şi observaţi cine lucrează şi cu ce materiale. Notaţi acest lucru pe 

un tabel cu un simbol, literă, bulină sau orice alt semn. La sfârşitul săptămânii, analizaţi tabelul 

şi veţi constata că sunt copii care s-au jucat numai la zona Construcţii sau Joc de rol, unii s-au 

jucat cu aceeaşi copii toată săptămâna, unii au fost creativi în realizarea unor situaţii, alţii au 

comunicat mai mult ca altă dată în timpul activităţilor, etc. 

 Metoda consemnării grafice a progreselor – prin specificul ei, metoda consemnării 

progreselor copilului în învăţare este o metodă comparativă. Ea urmează să pună în evidenţă 

anumite manifestări prin valorile lor la start şi prin valorile înregistrate într-o fază ulterioară a 

angajării lor într-o activitate oarecare. Diferenţele între cele două tipuri de valori marchează 

chiar progresele copilului în învăţare. 

 Pentru sarcinile care presupun achiziţionarea unor cunoştinţe în forma unor 

comportamente observabile se pot alcătui grafice în cadrul cărora să se marcheze gradul de 

reuşită prin utilizarea unor simboluri (buline divers colorate, săgeţi, calificative etc.). 

 Se pot alcătui tabele de acest tip şi pentru a se urmări dezvoltarea socială, emoţională, 

fizică şi intelectuală. În tabel se poate consemna dacă copilul este ascultător, îşi poate concentra 

atenţia pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp, dacă oboseşte repede, dacă este vesel 

sau anxios, dacă cooperează etc. 

 Investigaţia – oferă copilului posibilitatea de a aplica în mod creativ cunoştinţele 

însuşite în situaţii noi şi variate, pe parcursul unei activităţi sau al unei succesiuni de activităţi. 

Investigaţia solicită copilul la îndeplinirea unei sarcini de lucru precise, prin care îşi poate 

demonstra în practică un întreg complex de cunoştinţe şi capacităţi. 

 De exemplu, prin jocul “Înălţăm zmeul” copiii au investigat şi descoperit direcţia în 

care bate vântul, intensitatea, necesitatea existenţei vântului în mişcarea şi înălţarea zmeului. 

În cadrul activităţilor liber alese (ALA1) copiii au confecţionat zmee, iar la sfârşitul activității 

am creat o situaţie problemă prin întrebarea “Când şi unde înălţăm zmeul?”. Copiii au propus 

soluţii pentru rezolvarea problemei (în curtea grădiniţei, pe deal, pe malul unei ape, de pe bloc), 

s-a ales cea mai bună şi mai la îndemână variantă – curtea grădiniţei. 

 În timpul jocului şi după acesta am adresat următoarele întrebări care au orientat 

investigaţia: 

      -  De ce credeţi că am înălţat zmeul azi şi nu în altă zi?  

      - Ce s-ar fi întâmplat cu zmeul dacă l-am fi înălţat într-o zi liniştită, fără vânt ? 
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   - Din ce direcţie bate vântul ? 

   - De unde ştiţi ? 

   - Unde bate vântul mai puternic ? 

   - Care sunt locurile mai adăpostite de vânt ? 

   - Cum simţiţi vântul ? 

           Răspunsul la aceste întrebări a fost rezultatul investigaţiilor, observărilor şi 

descoperirilor copiilor în urma jocului cu zmeul. 

 Investigaţia am utilizat-o cu succes şi în cadrul altor activităţi după cum urmează: “Ce 

se întâmplă sub zăpadă”, “Măsurăm zăpada” – copiii au găsit răspunsuri legate de modificările 

ce au loc în mediu sub influenţa zăpezii, “Spălăm şi uscăm rufele păpuşii”- copiii au observat 

şi descoperit efectul aerului cald şi a vântului în mişcarea şi uscarea rufelor, “Focul”, 

“Deşeurile”, “Apa”, „Magneții” sunt teme  care pot fi investigate cu preşcolarii. 

 Metoda portofoliului – constă în selectarea, îndosarierea şi păstrarea diferitelor lucrări 

ale copiilor (desene, picturi, colaje, fişe de muncă independentă, lucrări practice, etc.) pentru 

ca, pe baza probelor materiale, să se poată opera ulterior evaluarea de tip cumulativ care va 

marca, de asemenea, progresele pe care ei le-au realizat într-o unitate mai mare de timp. 

 Comparativ cu metoda consemnării grafice a progreselor care surprinde evoluţiile în 

domeniul achiziţiei de cunoştinţe şi/ sau deprinderi acţionale (tipuri de mişcări şi operaţii), 

portofoliul conservă tipuri de produse pe care sunt capabili să le realizeze copiii. 

 În consecinţă “portofoliul reprezintă un veritabil portret pedagogic al copilului, 

relevând: nivelul general de pregătire, rezultatele deosebite obţinute în unele domenii, ca şi 

rezultatele slabe în altele, interese şi aptitudini demonstrate, capacităţi formate, atitudini, 

dificultăţi în învăţare întâmpinate” I.T. Radu. 

 Autoevaluarea  - este “efectuată de către copil a ceea ce el a realizat şi/ sau a 

comportamentului său”. 

 În grădiniţă copilul îşi poate evalua contribuţia lui la o activitate, comportamentul său 

în timpul jocului, modul în care a realizat sarcinile activităţii/ jocului, gradul în care a respectat 

regulile de joc. 

 Capacitatea de autoevaluare se formează treptat, odată cu interiorizarea grilelor de 

evaluare cu care operează educatoarea. Utilizarea frecventă a autoevaluării va crea premizele 

formării la preşcolari a capacităţii de a-şi stabili singuri criterii, grile de evaluare. 

 Pentru a forma copiilor capacitatea de a se autoevalua am utilizat cu succes diferite 

elemente de joc- ştafeta, “termometrul activităţii”, buline de diferite culori, alte instrumente de 

măsură specifice activităţii cu preşcolarii. 

 În activitatea realizată în cadrul domeniului ştiinţe cu tema: “Numără şi socoteşte” – 

joc-exerciţiu, după fiecare etapă a demersului didactic, copiii au fost solicitaţi să-şi depisteze 

operativ unele erori şi în funcţie de corectitudinea realizării sarcinii trebuiau să coloreze un 

anumit simbol de pe fişa de autoevaluare primită. 
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 O altă modalitate utilizată cu rezultate deosebite în activitatea cu preşcolarii a fost 

corectarea reciprocă. În cadrul activităţii cu tema “Animale şi păsări domestice” sinteza finală 

am realizat-o cu ajutorul unei fişe de muncă independentă numită generic “Completează ce 

lipseşte”. După realizarea sarcinii, fişa a fost dată colegului de bancă pentru corectare. Acesta 

avea datoria să argumenteze  şi să evidenţieze corectitudinea sau incorectitudinea aprecierilor 

avansate. 

 Depistarea lacunelor proprii sau pe cele ale colegilor, chiar dacă nu sunt sancţionate, 

constituie un prim pas pe drumul conştientizării competenţelor în mod independent. 

 O altă metodă de evaluare folosită în demersul didactic este coevaluarea sau 

interevaluarea. Aceasta constă în antrenarea întregului colectiv al clasei în evidenţierea 

rezultatelor de un copil, un grup de copii sau de toată grupa prin coroborarea a cât mai multe 

informaţii şi aprecieri – eventual, prin confruntare – în vederea formării unei imagini cât mai 

complete despre posibilităţile fiecărui copil şi ale tuturor la un loc. 

 În concluzie, evaluarea copiilor solicită timp îndelungat, răbdare, migală, consemnarea 

răspunsurilor sau a observaţiilor educatoarei, ea trebuie concepută nu numai ca un control al 

cunoştinţelor sau ca mijloc de măsură obiectivă, ci ca o cale de perfecţionare, ce presupune o 

strategie globală a formării. 
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Exemple de bune practici privind abordarea integrata a  

activitatilor-instructiv educative în educatia timpurie 

 

Prof . înv. preșcolar Bobârnat Gabriela 

Grădiniţa nr. 4 Huşi 

 

            Învăţarea reprezintă un ansamblu de acţiuni cu caracter planificat, sistematic, metodic, 

intensiv, organizate şi conduse de cadrul didactic, în scopul atingerii finalităţilor prevăzute în 

curriculum. In educaţia timpurie, învăţarea integrată semnifică modul în care cadrul didactic 

integrează conţinuturile mai multor domenii experienţiale, exploatând resursele din mai multe 

centre de activitate cu scopul atingerii mai multor obiective de referinţă. O abordare integrată 

permite copiilor să se angajeze în scop de învățare, relevanta. Învățarea integrată încurajează 

copiii să vadă interconectarea și interdependențele dintre ariile curriculare. Orice activitate din 
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grădiniţă trebuie să fie o experienţă de învăţare  şi pornind de la acest fapt să se acorde  o 

importanţă egala tuturor tipurilor de activităţi desfăşurate. Toate tipurile de activităţi reprezintă 

diferite momente ale programului zilnic al copilului în grădiniţă şi toate reprezintă oportunităţi 

de învăţare în modul cel mai natural al copilului.Cele 6 teme generale din curriculum  combină 

cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi din mai multe domenii experienţiale şi permit implicarea mai 

multor domenii de dezvoltare. Acesta poate fi înţeles ca totalitatea experienţelor de învăţare ale 

copilului, atât îngrădiniţă, cât şi în afara ei, prin activităţi de tip nonformal sau extracurricular, 

planificate şi aplicate de grădiniţă. Aplicarea acestuia aduce cu sine noi schimbări în realizarea 

procesului de predare–învăţare–evaluare.    

Abordarea integrată este o împletire a conţinuturilor într-o formă atractivă,  flexibilă, 

mobilizatoare, care conduce activitatea copilului spre investigare, documentare, cercetare si 

aplicare practică a celor învăţate. 

           Experienţele de învăţare la care copilul participă pot fi comune tuturor copiilor din 

grupă sau pot fi diferenţiate, în funcţie de gradul de interes manifestat de aceştia, de 

particularităţile individuale ale fiecărui copil. Astfel, activităţile integrate se pot organiza prin 

alternarea tuturor formelor de învăţare, individual, în perechi, în microgrup sau cu întreaga 

grupă. Prin intermediul jocului,considerat element dominant al vârstei preşcolare, copilul poate 

dobândi noi cunoştinţe, îşi formează anumite priceperi şi deprinderi, dar are şi ocazia să aplice 

în situaţii concrete cunoştinţele învăţate, să interrelaţioneze cu colegii, să-şi formeze şi dezvolte 

abilităţi socio-afective, prin asumarea responsabilităţii şi rolurilor diferite în cadrul 

microgrupului din care face parte. 

          Obiectivele cadru şi de referinţă propuse de programă pentru învăţământul preşcolar se 

pot realiza atât prin activităţi pe domenii experienţiale, cât şi prin activităţi cu caracter 

integrat,acestea din urmă permiţând educatoarei o abordare complexă a temelor enunţate în 

conţinuturi. Activităţile realizate în manieră integată oferă copiilor posibilitatea de a se exprima 

liber, de a fi plasaţi în mijlocul acţiunii, de a realiza diverse construcţii în plan mental, de a 

investiga, de a crea, de a transpune în practică cele învăţate, de a găsi mijloace pentru o 

finalitate reală, astfel că viitorul elev de mai târziu se va deprinde încă de timpuriu cu strategia 

cercetării, îşi va însuşi metodele de muncă ştiinţifice, va învăţa să creeze situaţii problemă, va 

emite ipoteze asupra cauzelor şi relaţiilor în curs de investigaţie, va face prognosticuri asupra 

rezultatelor posibile, va formula idei şi va exprima puncte de vedere diferite. Aceste activităţi 

lasă mai multă libertate de exprimare şi acţiune atât pentru preşcolari, cât şi pentru educatoare, 

care poate să-şi construiască un program zilnic în funcţie de temele propuse de programă, de 

perioada de semestru, de particularităţile colectivului de copii. 

          Jocul este cea mai eficientă formă de învăţare integrată datorită naturaleţei cu care 

copilul învaţă! Desfăşoară o activitate specifică în sensul identităţii personale, urmează 

cerinţele şi determinările de bază ale copilului; Realizează mişcări de motricitate grosieră şi 

fină, de coordonare oculo-motorie, comunică, îşi îmbogăţesc şi exersează vocabularul, îşi 

dezvoltă limbajul; rezolvă probleme de viaţă din mediul lor fizic şi social; experimentează 

posibilităţi de adaptare, rezolvă probleme, creează soluţii. Prin joc prescolarul exprimă 

sentimentele lor în simboluri, îşi dezvoltă astfel gândirea abstractă,  comunică cu sine, cu 

ceilalţi, îşi exprimă sentimente, reacţionează afectiv, recepţionează şi învaţă să recunoască 

sentimentele celorlalţi, foloseste  obiectele din jurul lui  în scopuri în care au fost create, dar şi 
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în alte scopuri (îşi dezvoltă creativitatea), îşi dezvoltă atenţia, motivaţia, interesul. Pentru copil  

în gradiniţa aproape orice activitate este joc, prin joc el anticipează conduitele superioare.  

           Trei tipuri de activităţi sunt fundamentale în grădiniţă: EXPLORAREA, 

EXPERIMENTAREA şi JOCUL. Copiii acumulează prin aceste trei tipuri de activităţi 

experienţe cu semnificaţie pentru dezvoltarea lor şi le satisface nevoile specifice vârstei. Ei 

încearcă să cucerească lumea din jur acţionând pe cele trei căi.  

        EXPLORAREA Domeniul stiinte include atât abordarea domeniului matematic prin 

intermediul experienţelor practice cât şi înţelegerea naturii, ca fiind modificabilă de fiinţele 

umane cu care se află în interacţiune. • Mediul înconjurător reprezintă totalitatea factorilor 

externi din natură şi societate care acţionează asupra omului şi condiţionează existenţa lui. Încă 

de la naştere copilul creşte şi se dezvoltă biopsihosocial sub influenţa directă a mediului, acesta 

constituind principala sursă de informaţii ce vor sta la baza procesului de cunoaştere a realităţii. 

Cunoaşterea mediului înconjurător contribuie la dezvoltarea unor percepţii şi reprezentări 

legate de frumosul din artă, din natură, din societate, la formarea unor capacităţi de a aprecia 

şi evalua frumosul, la cultivarea gustului estetic, la formarea unor deprinderi şi îndemânări 

tehnice de artă, stimularea capacităţilor creatoare, a unor aptitudini estetice Abilităţi şi 

competenţe asociate demersurilor de investigaţie ştiinţifică, cum ar fi observarea, selectarea 

elementelor semnificative din masa elementelor irelevante, generarea de ipoteze, generarea de 

alternative, conceperea şi realizarea de experimente, organizarea datelor rezultate din 

observaţii pot fi dobândite de copiii preşcolari atunci când sunt puşi în contact cu domeniul 

cunoaşterii naturii, prin activităţi simple cum ar fi: observarea unor 

fiinţe/plante/animale/obiecte din mediul imediat apropiat, modelarea plastilinei (putând face 

constatări privind efectul temperaturii asupra materialului), confecţionarea sau jocul cu 

instrumente muzicale simple, aplicarea unor principii ştiinţifice în economia domestică (ex. 

producerea iaurtului) sau prin compararea proprietăţilor diferitelor materiale. Cunoaşterea 

mediului înconjurător este o sarcină de bază a procesului instructiv educativ în grădiniţă şi 

contribuie la realizarea laturilor educaţiei: intelectuală, morală, estetică, profesională, fizică, 

subliniate de pedagogul francez, René Hubert 

      Exemple de bune practici  

           Cunoscand fapul ca  activităţile integrate lasă multă libertate de exprimare şi acţiune 

atât pentru copil cât şi pentru  mine ca educatoare ca   i se oferă  copilului o gamă largă de 

oportunitaţi pentru a-şi exersa o învăţare activă,  ca  se aduce un plus de lejeritate şi mai multă 

coerenţă procesului educativ, punându-se un accent deosebit pe joc ca metodă de bază a acestui 

proces si  de asemenea activitatea integrată se dovedeşte o soluţie pentru o mai bună corelare 

a activităţilor de învăţare cu viaţa socială si culturală voi exemplifica  prin  cateva activitati pe 

care le-am desfasurat . 

          In cadrul proiectului “Am si eu o identitate “ am explica faptul  ca  fiecare  copil are 

dreptul la un nume şi o cetăţenie, că orice copil are dreptul de a-şi păstra identitatea, cetăţenia, 

numele şi relaţiile familiale, că trebuie soluţionate şi mai ales prevenite cazurile de răpire şi de 

ţinere ilegală a copilului în afara graniţelor ţării şi că orice copil are dreptul de a avea propria 

sa cultură, religie şi limbă.Personalitatea unui copil se formează prin relaţiile sale cu mediul 

înconjurător. Pentru ca aceste relaţii să fie pozitive, copiii au nevoie de afecţiune, de respect şi 

de încurajare permanentă.  
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 Vorbind despre identitatea copiilor, am desfăşurat jocul Cine este, cine este? O 

persoană, n-o vedeţi?, le-am citit povestea „ Fetiţa care nu aveanume”, le-am cerut să-şi 

deseneze autoportretul şi să comenteze ce le place mai mult la ei înşişi şi le-am prezentat câteva 

studii de caz referitoare la abuzuri şi încălcări ale drepturilor copiilor şi a demnităţii umane. 

Le-am arătat certificatul de naştere, cartea de identitate, carnetul de elev, legitimaţia de student, 

paşaportul şi le-am explicat semnificaţia fiecăruia, subliniind că fără acestea nu li se recunoaşte 

existenţa. 

           In planificarea  proiectului „Familia  mea am pornit de  la prmisa  ca in familie se 

formează personalitatea copilului şi se dezvoltă identitatea sa, este important ca familia să ofere 

copiilor posibilitatea valorificării lor ca fiinţe umane, iar copiii să simtă că sunt parte a unei 

familii. Prin proiectele tematice referitoare le familie copiii au cunoscut componenţa familiei, 

felurile familiei( lărgită, monoparentală, de adopţie, plasament) şi responsabilităţile pe care le 

pot avea în sânul acesteia. La activităţile de educare a limbajului copiii au învăţat poezia 

Familia şi au ascultat poveştile Băiatul care nu se oprea din plâns, Hansel şi Gretel, 

Cenuşăreasa, Tom Degeţel, Fratior si suirioara etc. Activităţile au fost integrate cu activitati  

artistico-plastice de desen  si pictura in care  copii au redat familia şi au descris  pe membri 

familiei ,ce le place si ce nu le place   la fiecare dintre ei .  

            Pentru recunoaşterea de către copiii înşişi a apartenenţei la o comunitate mai largă decât 

familia, cunoaşterea responsabilităţilor speciale pe care comunitatea le are faţă de copii şi 

înţelegerea responsabilităţilor pe care copiii le au faţă de comunitate. am desfăşurat acţiunea” 

O ieşire în comunitate.”-proiect tematic în care copiii au observat locurile special organizate 

pentru ei: grădiniţa, şcoala, parcul, policlinica, cât şi oamenii comunităţii: poliţiştii, gardienii 

publici, vânzătorii. A doua zi au redat prin desen ce le-a plăcut şi ce nu le-a plăcut în această 

plimbare. Folosind planşe am discutat despre ce face medicul pentru copii, ce face educatoarea, 

ce face invatatoarea, ce face preotul sau ce face poliţistul pentru copiii din comunitate. Tot pe 

baza materialului ilustrativ am desfăşurat convorbiri privind respectarea de către copii a 

regulilor de viaţă în comunitate: să nu arunce hârtii pe stradă sau în parc, să traverseze prin 

locuri marcate, să nu alerge după minge în mijlocul străzii, să salute vecinii, educatorii, 

cunoscuţii, să nu se bată sau insulte, să nu chinuie animalele, să-i ajute pe bătrâni. Am decupat 

din reviste materiale care reprezintă problemele comunităţii şi rolul copilului. Cu acestea am 

realizat un poster pe care l-am afişat în clasă. Copilul are dreptul la libertatea de opinie şi de 

exprimare, are acces la informare şi la materiale care să asigure bunăstarea sa spirituală, socială 

şi morală, are dreptul la educaţie gratuită în ciclul primar şi gimnazial, disciplinele şcolare 

trebuie să fie compatibile cu demnitatea umană a copilului, educaţia trebuie să dezvolte 

personalitatea copilului şi să-l pregătească pentru viaţa de adult iar copiii care aparţin 

comunităţilor minoritare au dreptul la propria lor cultură, religie şi limbă.Acum  au ascultat cu 

atentie Povestea ursărească şi Pantofiorii roşii care  redau toate aceste sentimente ,dar care au 

fost integrate cu activitati artiastico plastrice de modelaj si desen  ce redau cele mai frumoase 

imagini din poveştile ascultate .  

Concluzii 

        Activităţile integrate aduc un plus de lejeritate şi mai multă coerenţă procesului de 

predare-învăţare, punând accent deosebit pe joc ca metodă de bază. 
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       Activitatea integrată se dovedeşte de a fi o soluţie pentru o mai bună corelare a 

activităţilor de învăţare cu viaţa societăţii, cultura şi tehnologia didactică. Pentru copiii mici, 

adaptarea la regimul grădiniţei se face adesea cu greutate. Cea mai uşoară cale de a-l face pe 

copil să nu simtă absenţa mamei, a jucăriilor şi lucrurilor personale de acasă este aceea a 

"scenarizării" activităţilor din grădiniţă. Marea artă a educatoarei este aceea de a fi o artistă 

deosebită şi de a da, în fiecare clipă, "marea reprezentaţie" în faţa micilor spectatori şi de a-i 

implica şi pe ei. Reușita predării integrate a conținuturilor în grădinită ține în mare masură de 

gradul de structurare a conținutului proiectat, într-o viziune unitară, țintind anumite finalități. 
Trebuie să umplem rezervorul emoţional al copiilor cu timp acordat, cu încurajări, cu 

recompense şi cuvinte de iubire. Fericirea este cea mai mare sursă de putere, de cunoştinţă şi 

de bucurie. Fericirea dată de munca cu, şi alături de copii, este cea mai mare sursă de lumină, 

căldură şi armonie.  
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Proiect regional interdisciplinar: ”Vorbim, comunicăm, prietenii legăm” 

prof. Albai Alina Roxana 

Grădiniţa cu Program Prelungit ”Riki-Priki”, Reşiţa    

 

 

 
ACȚIUNE DE VOLUNTARIAT 

ediția a II-a 

Motto: 

         „Nu există prilej mai minunat pentru dăruire, decât sa poţi da, zi de zi, tot ce ai mai bun 

şi mai adevărat unei fiinţe cu sufletul deschis.” 

Rabindranath Tagore 

Organizator: Grădiniţa cu Program Prelungit ”Riki-Priki” Reşiţa 

Parteneri: 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş- Severin 

 Centrul Educațional de Resurse și Asistență Educațională Caraș-Severin 

 Centrul de Zi ABC Reșița 

 Școala Gimnazială Nr.1 Reșița – structură a Liceului ”Diaconovici Tietz” Reșița 

 Asociaţia Comitetului de Părinţi a Grădiniţei Riki-Priki Reşiţa 

Coordonator: Prof.Albai Alina Roxana 

Comitetul de organizare: cadre didactice din unitate 

Argument:  

       În cadrul multor activităţi şcolare, cadrul didactic, transmite o vastă gamă de informaţii 

/ noţiuni care au un caracter moral şi care vizează formarea unor conduite morale, a unor 

comportamente care să fie în conformitate cu cerinţele societăţii aparţinătoare. Formarea unor 

reprezentări morale, însuşirea unor noţiuni şi norme morale, nu sunt suficiente pentru a forma 

la copii un comportament moral, acestea trebuie să fie interiorizate, să devină motive interioare 

ale conduitei lor. Noţiunile morale cum ar fi: empatia, generozitatea, respectul, 

responsabilitatea ş.a, nu pot fi înţelese de copii decât treptat, concomitent cu creşterea 

experienţei lor sociale si a dezvoltării lor intelectuale. Astfel, a apărut dorinţa noastră, a 

cadrelor didactice, de a pune preșcolarul într-o situaţie de a face un gest nobil, o faptă morală 

şi de a le îmbogăţi experienţa socială. Am urmărit pe perioada desfăşurării acțiunii, formarea 

de deprinderi morale, care să fie în acord cu noţiunile şi normele morale transmise în timpul 

activităţilor educative. Este bine stiut că primele deprinderi morale  însuşite de copii, se 

datoresc imitărilor persoanelor din jur, de aceea ne-am dorit, ca noi cadrele didactice şi cu 
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sprijinul părinţilor precum şi al altor cetăţeni din comunitatea locală, să oferim un bun exemplu 

copiilor. Controlul permanent oferit copiilor, cu privire la  modul în care ei îşi îndeplinesc 

obligaţiile, sarcinile, datoriile, contribuie de asemenea la consolidarea deprinderilor morale. De 

altfel şi prin aprecierile cu privire la modul lor de comportare şi la cum îşi îndeplinesc sarcinile, 

au stimulat copiii şi i-au pus în situaţia de-a fi mândrii de fapta lor nobilă şi de-a mai dori să 

participe şi în viitor la astfel de acţiuni. 

Scopul acțiunii: :  

 Sprijin umanitar acordat acordat copiilor institutionalizati din municipiul Reșița și 

copiilor nevoiași din județul Caraș-Severin 

 Formarea şi dezvoltarea la copii, a unor deprinderi şi comportamente morale ( 

empatia, altruismul, responsabilitatea ) 

Obiective: 

 Revigorarea spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare prin promovarea valorilor 

de solidaritate,generozitate; 

 Responsabilizarea copiilor preșcolari şi a cadrelor didactice prin implicarea în 

acţiuni de voluntariat ; 

 Formarea  şi dezvoltarea la  copii, a capacităţii de a munci  în grup, de a colabora şi 

de a accepta ideile altora; 

 Educarea spiritului de colaborare, prietenie, întrajutorare  - altruismul 

 Participarea activă şi conştientă a copiilor la acţiune; 

 Cultivarea la copii a dorinţei de a colabora şi ajuta copii aflati in dificultate, din 

orasul nostru; 

 Implicarea  în mod direct a comunităţii locale în acţiunile educative întreprinse de 

copii. 

Titlul activității: ”Shoe Box – cadouri pentru prieteni”  

Tipul activității: acțiune de voluntariat 

Grup ţintă: copii instituționalizați din Municipiul Reșița 

Rezultate aşteptate : 

 creşterea stimei de sine în rândul copiilor preșcolari; 

 sporirea entuziasmului copiilor instituționalizați; 

 întărirea parteneriatului grădiniță/şcoală- comunitate locală 

Indicatori de evaluare : 

 Participarea copiilor şi a cadrelor didactice pentru realizarea a cel puţin 26  de 

pachete ce contin articole vestimentare, carti, jucarii, dulciuri; 
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 Distribuirea acestor pachete copiilor institutionalizati de la Centrul de Zi ABC 

Reșița 

Modalităţi de monitorizare şi evaluare  

 Întâlniri săptămânale ale echipelor de proiect                                           

 Consemnări în Jurnalul Grupei 

 Raport final 

Modalităţi de desfăşurare 

    Mediatizarea acțiunii va avea loc începând cu data de 23 martie prin afișarea anexei 1 

la panourile grupelor și prin publicarea anexei 1 pe site-ul de socializare Facebook, în contul 

Grădiniței Riki-Priki. 

     În cadrul activităților practice şi activităților liber alese, copiii,  îndrumați de cadrele 

didactice ,vor confecţiona felicitări cu tema “Sărbători Pascale”. 

Cu sprijinul părinților, copii vor pregăti acasă câte o cutie-cadou pentru un copil. 

Pachetele se vor strânge la grădiniță și vor fi însoțite și de felicitările confecționate cu ocazia 

apropierii Sărbătorilor Pascale. 

     Însoţiţi de părinți și educatoare, copiii vor vizita copiii institutionalizați  pentru a le oferi 

cadourile. 

Calendarul activităţilor 

1.  In perioada  23 martie-8 aprilie  2015 se colecteaza cutiile - cadou ;                                                                  

2.  Felicitarile se realizeaza pana in data de 8 aprilie;    

3.Voluntariatul se desfasoara pe data de 10 aprilie  la Centrul de Zi ABC Reșița 

Mediatizarea acțiunii se va face prin: afișe ( anexa 1), comisii metodice, avizier, cercuri 

pedagogice, articole în presa locală, pagina de socializare Facebook. 

Anexa 1  

Dăm startul campaniei de Paște ”Shoe Box” 

  Pentru că dorim să aducem un strop de bucurie pe fețele copiilor nevoiași, inițiem 

campania ”Shoe Box”( cutia de pantofi), acțiune ajunsă la cea de-a doua ediție- inclusă în 

proiectul educațional regional ”Vorbim , comunicăm, prietenii legăm” 

Cum te poti implica? 

Am pus mai jos 4 pași simplii pe care vă invit sa-i urmați: 

Pasul 1: de ce ai nevoie? 

Ai nevoie de: 

 cutie goală de pantofi (corpul si capacul) 
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 hârtie de împachetat cadouri. Gasesti o multime de modele cu motive de Paști. 

 foarfecă/cutter 

 timp și/sau bani pentru cumpărături sau sortarea lucrurilor din casă pe care vrei să le 

dăruiești 

 răbdare …:) 

Pasul 2: ce sa pui în cutie? 

     Se învelește frumos în hârtie cutia și capacul ei, fiecare separat, apoi pui în cutie tot ce 

ai pe suflet să cumperi sau ai prin casă și poți dărui. Ai mai jos câteva sugestii: 

 dulciuri (ex.ciocolată, biscuiți, napolitane), dar NU ceva perisabil (ex.banane, 

portocale, iaurt); 

 articole școlare: caiete de scris, creioane colorate, o carte, un penar sau orice altceva; 

 jucării potrivite pentru vârsta și genul copilului; 

 produse de igienă personală: perie și pastă de dinți, săpun, șampon, gel de duș,etc. 

 felicitare de Paști ( confecționată acasă sau la grădiniță) pe care sa scrii câteva rânduri 

pentru copilul care va primi cutia de la tine; 

 articole de îmbrăcaminte/accesorii: șapcă, cordeluță, căciulă, elastice de păr sau orice 

altceva de acest fel, nou sau purtat dar care sa arate bine, sa nu fie rupt, pătat sau 

deteriorat; 

 orice alt cadou de care știti ca s-ar bucura copiii voștri sau de care v-ati fi bucurat voi 

daca erați în locul lor. 

Pasul 3: termen limită si grijă la conținut 

       Puteți pune în cutie tot ce intră, ce vreți și ce credeți că îi trebuie unui copil de vârsta și 

genul pentru care aveți pe inima să cumparați ceva. 

      Având în vedere experiențele din anul trecut, dați-mi voie să va fac câteva specificații: 

 Campania se numeste ShoeBox (cutie de pantofi) – deci vă rog să vă limitați la 

lucruri care pot intra într-o astfel de cutie. Nu aduceti pungi, saci, plase, etc. 

 Alegeți-vă o grupă de vârstă și genul copilului pentru care vă gândiți să faceți cutia, 

încercați să sortați produsele sa poate fi folosite când sunt primite (marimi 

corespunzatoare la hainute, etc) 

 Acum ajung la o chestiune sensibilă: nu puneți în cutii lucruri pe care nu v-ar plăcea 

nici vouă să le primiți. Lucrurile care nu mai pot fi folosite au un loc pe care îl 

cunoaștem cu toții: se aruncă la gunoi. Fă un cadou așa cum ți-ar plăcea sa-l primești 

și tu, nu fă curațenie în casă pentru ca mai apoi sa dai ce e “de aruncat”. 

    Vă rog sa nu puneți alimente perisabile (ex.fructe, iaurt) sau care s-ar putea 

deteriora/desface în timpul manipularii. 
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    Copiii din grupurile-țintă au între 4 și 17 ani, fete și băieți. 

   Vă rog să lipiți pe cutie un bilețel care să indice pentru cine ați pregătit cadoul (ex: fată 

– 5 ani) 

    Termen limita: 8 aprilie 2015 

Pasul 4: unde se colectează cutiile? 

La grădiniță, la grupa copilului dvs. 

 

Creativitatea - mod de viaţă 

prof. înv. preşc. Banciu Georgiana                                                                            

 Grădiniţa cu Program Prelungit nr.12, Tg. Mureş 

 

           „Primii paşi spre creativitate sunt făcuţi atunci când îndemnăm un copil să miroase o 

floare, să deseneze un pom în toate amănuntele sale, să mângâie blana unei pisici. Copilul 

trebuie      să fie îndemnat să-şi folosească ochii, nu numai pentru a vedea, dar şi pentru a privi; 

urechile nu numai pentru a auzi, dar şi pentru a asculta cu atenţie; mâinile, nu numai pentru  a 

apuca obiectele ci şi pentru a le pipăi şi simţi. Educarea activităţii are drept urmare o educare 

a creativităţii în general. 

         Societatea contemporană, comparativ cu cele anterioare, se caracterizează prin 

schimbări radicale, care se petrec în conduită, la locul de muncă sau în familie, în educaţie, în 

ştiinţă şi tehnologie, în religie şi aproape în orice aspect al vieţii noastre. A trăi într-o asemenea 

lume presupune un înalt grad de adaptare şi de curaj care este legat în mare măsură de 

creativitate. Omul zilelor noastre are nevoie de culturalizare în interiorul propriei lui fiinţe, 

deoarece goliciunea interioară corespunde unei apatii exterioare, incapacităţii de a înţelege 

realitatea şi de a avea comportamente adecvate. Prin originea ei, natura umană este creatoare. 

Omul se justifică pe sine în faţa Creatorului nu numai prin ispăşire, ci şi prin creaţie (N. 

Berdiaev). 

Imaginaţia creatoare este un factor fundamental al creativităţii, întrucât fuziunea 

informaţiei se realizează prin elaborarea unor structuri noi. 

            Un factor deosebit de important al imaginaţiei creatoare este intuiţia. Ea constă în 

reorganizarea şi sinteza rapidă a experienţei anterioare, în anticiparea sau apariţia bruscă a 

soluţiei problemei, ca urmare a jocului liber al imaginaţiei sau al unui raţionament prescurtat, 

fără încercări şi erori.  

            Totuşi o condiţie fundamentală a creativităţii este inteligenţa, ea fiind una dintre cele 

mai generale aptitudini umane şi un atribut al tuturor  proceselor cognitive, având particularităţi 

specifice: capacitatea de a surprinde repede şi cu precizie  trăsăturile definitorii ale unui obiect, 

de a sesiza ceea ce este esenţial, general, repetabil din percepţiile anterioare, de a organiza şi 

structura rapid şi selectiv, de a combina şi stabili relaţii între idei, imagini, lucruri sau fenomene 

la diverse niveluri de abstracţie sau intuiţie.  
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            Inteligenţa este însă o condiţie necesară, dar nu şi suficientă a creativităţii. Există şi 

inteligenţe sterile, neproductive. În realizarea actului de creaţie este necesară o fantezie bogată, 

unele aptitudini speciale, implicaţia factorilor motivaţionali (curiozitate, interes pentru 

cunoaştere), precum şi anumite trăsături ale personalităţii. 

            În felul acesta activitatea creatoare apare ca un produs al întegii personalităţi, purtând 

trăsăturile specifice, notele de originalitate ale autorului ei. 

          Responsabili pentru descoperirea şi dezvoltarea potenţialului creativ al copilului sunt 

părintele şi cadrul didactic prin trăirile afective pe care le declanşează, prin forma de motivaţie 

pe care o utilizează, prin atenţia, căldura afectivă, interesul, empatia pe care le dovedesc, prin 

încurajările, aprecierile manifestate faţă de conduita activă a copilului, ei asigură cadrul de 

dezvoltare a potenţialului creativ. Potenţialul creativ poate fi activat şi dezvoltat printr-o 

învăţare activă, centrată pe problematizarea şi descoperirea, prin valorificarea conţinuturilor 

învăţământului şi prin programe de antrenament creativ. Elaborarea şi aplicarea unui program 

de antrenament creativ va porni de la cunoaşterea specificului şi nivelului de dezvoltare a 

potenţialităţilor individuale. 

       De ce avem nevoie de creativitate - cum ne ajută?  

      "Niciodată nu este prea devreme pentru începerea educării creativităţii; activitatea 

creatoare nu ar trebui să fie îngrădită de nici un fel de restricţii, limitări, critici." (V. 

Lowenfeld).  

        Preocuparea pentru dezvoltarea capacităţilor creatoare ale copiilor este strâns legată de 

grija de a le respecta ideile, de a da curs iniţiativelor lor, de a le sădi în conştiinţă încrederea în 

propriile posibilităţi şi respectul pentru ceea ce cred şi cum se exprimă colegii.  

În educarea creativităţii există numeroase disponibilităţi psihice şi cognitive ale 

copilului:  

- Nevoia de a lărgi experienţa cognitivă; 

- Curiozitatea şi interesul pentru cunoaştere;  

- Dezvoltarea competenţelor lingvistice;  

- Constituirea formelor voluntare ale unor procese psihice;  

- Câştigarea anumitor abilităţi;  

- Apariţia competitivităţii ca factor catalizator al tuturor activităţilor desfăşurate şi ca 

expresie a creşterii şi implicării în colectivitate. 

Activităţile artistico-plastice au o influenţă benefică asupra formării personalităţii 

copilului preşcolar – începând cu aproximativ patru ani – nu numai în plan estetic, ci şi pe plan 

moral, afectiv, intelectual, etc.  

Acestea presupun:  

- Efort fizic 

- Mişcări precise 
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- O bună coordonare a mişcărilor  

- Sincronizarea gândirii cu mişcările în vederea finalizării îi oferă copilului posibilitatea 

de a cunoaşte în mod direct însuşirile materialelor cu care lucrează, să le denumească, să-şi 

fixeze în memorie forma şi culoarea lor, să le cunoască funcţionalitatea.  

     La ce ne ajută să ne dezvoltăm creativitatea?  

    Creativitatea ne poate ajuta să luăm deciziile cele mai corecte pentru noi, ne oferă atât 

posibilitatea de a vedea mai multe oportunităţi şi căi, cât şi:  

- Dezvoltarea gândirii artistico-plastice 

- Dezvoltarea mâinii pentru scris 

- Dezvoltarea sensibilităţii şi a gustului estetic 

       În acest context, rolul activităţilor artistico-plastice este acela de a călăuzi pe fiecare 

copil în parte spre manifestarea activă a libertăţii personale de a gândi, simţi şi acţiona potrivit 

nevoilor, înclinaţiilor, intereselor, capacităţilor şi posibilităţilor individuale ale fiecăruia, care 

vor duce la expansiunea energiilor creatoare existente în fiecare copil. 

      Pentru a ajunge la cunoaşterea şi înţelegerea frumosului din natură şi artă, precum şi 

din viaţa socială, copilul trebuie ajutat să recunoască elementele limbajului plastic care se 

regăsesc în mediul înconjurător – punctul, linia, forma, culoarea.  

      Orientarea copiilor spre observarea mediului înconjurător îi ajută pe aceştia în 

descoperirea formei ( soare, nori, copaci, fructe, flori),mărimii şi culorii. Atrăgându-le atenţia 

asupra varietăţilor acestor caracteristici la diverse elemente, indicându-le ce cuvânt să 

identifice însuşirea respectivă iniţiindu-i în limbajul artistic şi direcţionându-le percepţiile, 

reprezentările şi emoţiile îi putem ajuta să descopere frumosul, emoţia artistică.  

      Operele de artă, în măsura în care sunt accesibile copiilor, literatura, în mod special, pot 

furniza apariţia unor imagini artistice, care vor constitui materialul concret pentru prelucrările 

şi combinaţiile creatoare ale acestora în diferite lucrări. Cu cât este mai valoroasă şi mai 

accesibilă arta cu atât influenţează mai puternic dezvoltarea posibilităţilor creatoare ale 

copilului.  

      Având în vedere legătura dintre desen, culoare şi personalitate, activitatea de pictură 

poate fi o adevărată sursă de cunoaştere şi evaluare a dezvoltării personalităţii copiilor.  

      Prin aplicarea diverselor strategii se pot descoperi copii cu aptitudini, se formează şi se 

dezvoltă acele priceperi şi deprinderi specifice activităţii artistico-plastice care vor permite 

obţinerea unor rezultate foarte bune şi ulterior.  

   Stimularea activităţii iniţiate cu copiii poate constitui un mijloc pentru dezvoltarea 

gândirii creatoare şi fixarea unor cunoştinţe, deoarece am observat că trebuie să îmbogăţesc 

reprezentările copiilor despre mediul înconjurător prin toate tipurile de activităţi desfăşurate, 

continuând acest proces de cunoaştere în cadrul plimbărilor, atunci când copiii pot observa 

elementele reale ale mediului înconjurător, forme şi culori adecvate mediului vizitat. 
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      Copiii se familiarizează cu noţiuni ca: tablou, expoziţie, expoziţie-concurs, expoziţie 

cu vânzare, operă de artă. 

     Copiii trăiesc individual frumuseţea tabloului lucrat de ei, sau alţi copii şi se 

familiarizează cu compoziţia, percep relaţia dintre forme, culori, dimensiuni şi pot exprima 

gânduri şi sentimente personale. Oferă copiilor posibilităţi pentru completarea cunoştinţelor 

acestora, încurajează aptitudini şi le dezvoltă personalitatea creativă şi de cooperare. 

        Contactul nemijlocit al copiilor cu activităţile desfăşurate sporesc eficienţa demersului 

educaţional, dat fiind marea disponibilitate a celor mici de a descoperi şi asimila tot ceea ce 

stârneşte curiozitatea lor vie, finalitatea constând în dobândirea unor comportamente:  

 - de a fi mai buni;  

- mai sensibili faţă de ambient; 

- mai plini de solicitudine. 

- de a acţiona mai disciplinat; 

- mai responsabil; 

- mai plini de iniţiativă;  

- mai prompţi în respectarea unor norme şi reguli ale actului creativ.  

     Educatoarea poate influenţa potenţialul creativ al copiilor nu numai prin conţinutul 

activităţilor, strategiilor folosite sau cadrul stimulativ, ci, mai ales, prin propria atitudine 

creativă (interese cognitive şi devotament pentru profesie, atitudine antirutinieră, receptivitate 

pentru nou, cultivarea consecventă a originalităţii, etc.). 

 Creativitatea se învaţă de când începi să o descoperi şi până la moarte. Când ai 

descoperit-o, îi simţi gustul şi ai nevoie de ea ca de aer, devine modul tău de viaţă. Creativ este 

cel care se caracterizează prin originalitate şi expresivitate, este imaginativ, generativ, 

deschizător de drumuri, inovativ etc. 

Bibliografie:  

Cojocaru, C. (1975), Creativitate şi inovaţie, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti; 

Cerghit I. (2006) ,,Metode de învăţământ’’, Editura Polirom, Iași; 

Dulamă M. (2002) ,,Modele, strategii şi tehnici didactice activizante’’, Editura Clusium; 

Silvia Breban, Elena,Goncea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga, (2002) Metode interactive de 

grup, Ghid metodic, Editura ARVES, Bucuresti; 

Roşca, Al. (1981), Creativitatea generală şi specifică, Editura Academiei, Bucureşti; 

Revista învăţământului preşcolar nr.2/2007; 

Revista învăţământului preşcolar nr.1-2/2008 

Revista învăţământului preşcolar nr.3-4/2008 
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Proiectare didactică şi management european în spaţiul românesc 

Beliciu Iuliana Mirela 

Grădinița nr.7, Brăila 

 

            O lume complexă, cum este cea contemporană, dinamică, antrenată în procese de 

schimbare continue și marcante are nevoie de oameni cu capacitate de integrare și adaptare, cu 

spirit de autonomie și independent, cu efervescenţă creatoare. Complexitatea existenţei solicită 

nu doar personalităţi creative individuale, ci și organizaţii (grădiniţe, școli, grupe etc.) creative, 

capabile să moduleze și să instrumenteze orgoliile individuale și să alcătuiască echipe axate pe 

elaborarea de “produse creative”. 

           În practica preșcolară se manifestă tendinţa de a promova originalitatea, de a încuraja 

modalităţile personale cât mai proprii de realizare a unor teme, la nivelul posibilităţilor reale 

ale copilului. 

          Abilităţile practice oferă posibilitatea de a constata cum se poate aplica în practică 

creativitatea. Ele își aduc contribuţia la îmbogăţirea vieţii afective, copiii încearcă un sentiment 

de bucurie când reușesc să termine o lucrare, fapt ce contribuie la educarea dragostei pentru 

muncă, la optimismul și încrederea în forţele proprii, la dezvoltarea gândirii creatoare. 

           Totodată, abilităţile practice constituie un mijloc important pentru formarea și 

dezvoltarea deprinderii de a sesiza frumosul din natură și de a-l îndrăgi, deoarece grădiniţa prin 

procesul instructiv- educativ le oferă această posibilitate. Pe lângă faptul că vin în contact cu 

bogăţia de forme și de culori ale obiectului pe care îl au de executat în timpul lucrului, copiii 

au posibilitatea să aprecieze calităţile artistice ale modelului, analizează coloritul, forma și 

mărimea, proporţia și simetria. Prezentarea materialului într-o formă cât mai atrăgătoare îi 

influenţează pe copii sub aspect estetic.  

         Sarcina de bază a abilităţilor practice este dezvoltarea capacităţii de a realiza lucrări 

originale, în condiţii cât mai variate, valorificând experienţa acumulată, stimularea activităţii 

copiilor în direcţia alegerii obiectelor, a materialelor și a modului de executare a lucrării. 

         Abilităţile practice se îmbină armonios cu toate celelalte domenii din grădiniţă, le 

sprijină în organizarea, desfăşurarea şi evaluarea atractivă a rezultatelor obţinute de copii. 

          Întreaga activitate de învăţare a copiilor se realizează în grădiniţă prin joc-activitate de 

bază concepută ştiinţific, ce trebuie îmbinată cu un puternic sentiment de afectivitate, dar și cu 

exigenţe crescute pentru dezvoltarea capacităţilor intelectuale, pentru cultivarea curajului de a 

întreba, de a se exprima, de a gândi şi acţiona independent. În consecinţă, instruirea trebuie să-

l facă pe copil să trăiască, să crească, să se dezvolte, să se exprime pe sine, de a-l învăţa 

să înveţe, de a-şi construi o perspectivă activă. Activizarea copiilor este înţeleasă aici ca o 

acţiune de educare şi instruire, de dezvoltare a personalităţii prin dirijarea metodică a activităţii, 

prin trezirea interesului pentru cunoaştere şi acţiune,exercitarea simţurilor proprii şi a 

inteligenţei prin activitate proprie, cultivarea capacităţii de orientare autonomă atât prin 

activităţile organizate cât şi prin activităţile liber alese din grădiniţă şi din afara ei. 
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          În activităţile în care se realizează compoziţii aplicative se creează în rândul copiilor o 

stare febrilă de lucru, de căutare, de încercări mai mult sau mai puţin reuşite, toate acestea 

îmbrăţişate în buna dispoziţie şi plăcere. Prin activităţile practice – lucrările realizate de către 

copii  în cadrul acestor ore, li se dezvoltă gândirea creatoare, imaginaţia, interesul pentru a 

realiza ceva, dar şi o disciplină în formarea lor ca viitori profesionişti în diferite domenii. 

         Activităţile practice sunt foarte îndrăgite de copii și de aceea educatoarea se poate folosi 

de ele pentru a evalua realizarea obiectivelor diferitelor categorii de activităţi, obiective pe care 

și le-a propus de-a lungul unei teme sau a unui proiect tematic. Copilul nu va mai fi astfel pus 

în faţa unei fișe evaluative sau a unor chestionări orale, ci va realiza o lucrare practică ( lucru 

care îi face placere), folosindu-se de toate cunoștinţele acumulate la diferitele activităţi 

desfășurate anterior. 

        Iată cum printr-o activitate practică, preșcolarii pot fi evaluaţi la sfârșitul proiectului 

tematic toamna. 

Scenariul zilei 

Sala va fi decorată și amenajată în stil tradițional, astfel insuflându-le copiilor,îmbrăcaţi 

în costume populare, atmosfera de la sat. 

        Activitatea debutează prin Întâlnirea de dimineaţă, când va avea loc salutul dintre 

educatoare şi copii “Bună dimineaţa gospodar...Mihai, gospodină... Alina!” 

Împărtăşirea cu ceilalţi: fiecare copil transmite un mesaj, un gând pentru colegul 

salutat, se va face prezența prin așezarea pozei fiecărui copil prezent la panoul grupei, se alege 

omul zilei, apoi se completează Calendarul naturii, stabilindu-se anotimpul, vremea, ziua, 

data, luna, anul. Urmează apoi momentul de înviorare pe melodia “Ziua copiilor”. 

  Noutatea zilei: Copiii, îmbrăcaţi în portul popular, alături de educatoare vor intui 

scopul activităţii.  

          Deodată  o voce misterioasă (la calculator)  îi va saluta, le va spune că îi cunoaște pe 

fiecare în parte după nume și putere și îi va ruga sa rezolve cu sprijinul  doamnei educatoare o 

activitate de grup “ Diamantul Toamnei” , promițându-le copiilor că dacă vor rezolva corect 

sarcina, atunci le va dezvălui misterul si își va arăta fața.                                                                                       

          Educatoarea împarte copiilor câte un  jeton surpriză, de o anumită culoare,  în care va 

fi ilustrat un element de toamnă, apoi va rosti ghicitori. Copilul va trebui să intuiască răspunsul, 

folosindu-se de jeton apoi să-l aşeze pe panoul-diamant, făcând totodată şi corespondenţa dintre 

culoarea jetonului şi culoarea dreptunghiului de pe diamant. 

        Pentru că au rezolvat sarcina, vocea își va descoperi identitatea, Toamna din Împărăția 

anotimpurilor, apoi le va spune copiilor să fie atenţi  la  ceea ce le va spune doamna educatoare  

întrucât vor afla  sarcinile de lucru de la centrele de activitate.  

        Înainte de începerea lucrului Toamna din Împărăția anotimpurilor, le dăruieşte copiilor 

medalioane  fermecate cu flori, fructe şi legume de toamnă, apoi le propune încă un joc. Fiecare 

echipă astfel formată (echipa florilor, legumelor, fructelor) trebuie să-și  confecţioneze singură 

un SIMBOL. Astfel fiecare echipă va primi un plic, în care vor fi  elemente dintr-un puzzle.      

Copiii vor descoperi imaginea asamblând piesele acelui puzzle si astfel vor obține un simbol 
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al echipei pe care îl vor duce la centrul de activitate, unde  îsi vor recunoaște materialele cu 

care vor lucra. Simbolurile echipei vor fi: fructe, legume, flori. 

          Prin intermediul cântecului “A venit pe dealuri toamna” se va realiza tranziţia către 

centrele de activitate. Copiii se vor urca în trenulețul gospodarilor şi vor porni în călătoria către 

centrele de activitate. Ajunşi la fiecare centru, vor intui materialul didactic pus la dispoziţie şi 

vor descoperi unde ar fi indicat să lucreze fiecare echipă. Copii vor mânui material specific 

echipei din care fac parte, la fiecare centru de activitate (flori, legume, fructe); 

 Stiinţă-“Fața de masă pentru belșugul toamnei”- lucru în perechi.  

         Copiii se vor grupa în perechi, li se va da o legendă (ilustrată) şi o vor executa, respectând 

cerința şi ajutându-se reciproc. Ei vor trebui să decoreze faţa de masă în colţul dedicat echipei 

şi vor avea de rezolvat  sarcini matematice de tipul: 

 Echipa legumelor -lipeşte pe faţa de masă 3 roşii mari, 2 roşii mijlocii, 4 roșii mici etc. 

 Echipa florilor -lipeşte pe faţa de masă 4 tufănele roşii şi 3 tufănele galbene, 5 crizanteme albe mari, 3 

mici etc. 

 Echipa fructelor -lipeşte pe faţa de masă 1 măr roşu mare, 1 măr verde mare, două pere mici şi 5 pere 

mari, 3 mijlocii etc. 

 Artă 

 Echipa legumelor- “Tava veselă de toamnă” -  șnuruiesc, decorează tăvi pentru sandwich-uri, 

folosindu-se de silute cu legume de toamnă după criterii diferite; 

 Echipa fructelor-  “Fructiera Toamnei”- șnuruiesc, decorează fructiere folosindu-se de silute cu 

fructe de diverse dimensiuni ; 

 Echipa florilor- “Coșulețul parfumat al Toamnei”-  realizează aranjamente florale naturale. 

 Joc de rol 

 Echipa legumelor-“Sandwich-uri sănătoase vesele ”-copiii vor  realiza sandwich-uri haioase 

şi sănătoase folosindu-se de  alimentele şi legumele puse la dispoziţie; vor unge cu brănza felia de pậine 

, apoi cu ajutorul legumelor vor da chip haios acelui sandwich. 

 Echipa fructelor- copiii vor realiza “Frigărui cu fructe de toamnă”; copiii vor tăia fructele 

în bucăţi ,apoi vor realiza frigăruile de fructe respectậnd legenda. 

 Echipa florilor- “Flori dulci”- copiii vor umple cu dulceață  de gutui şi prune prăjituri în formă 

de floare;  

         Echipele vor face schimb de centre pe parcurs ce își vor rezolva sarcinile. Ei vor fi 

dirijaţi la centrele de activitate într-o ordine logică, astfel încât produsul obţinut la un centru de 

activitate să poata fi folosit ca material ajutător la următorul centru unde vor lucra.  

       După ce gospodarii și gospodinele au rezolvat sarcinile de la fiecare centru de activitate,  

se va întinde o masă mare peste care vom așeza fața de masă decorată la Ştiință.  

Apoi fiecare echipă își va așeza pe masă rodul muncii de la fiecare centru,  realizând  

“Masa cea de roade plină”.  Copiii vor verifica dacă colegii lor şi-au îndeplinit corect sarcinile. 
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         La final  apare din nou  Toamna din Împărăţia Anotimpurilor, care îi va felicita şi care 

îi va ruga să guste din acele bunătăţi 

ALA 2 - Vom juca  hora satului în jurul mesei cu roadele Toamnei,   ne vom ospăta 

împreună din “Masa cea cu roade 

plină” şi vom sărbători belșugul 

toamnei într-un decor și fundal 

muzical specific satului 

romậnesc. 

 

  

 

Alternative ale marketingului educaţional pentru un învăţământ preşcolar 

european 

 

Prof. înv.preșc. Alexandru Steluţa-Tezi 

Grădiniţa cu program săptămânal „Veronica Filip” Piatra Neamţ 

 

 

            Marketingul are o istorie relativ scurtă , situându-se în spaţiul actualului secol. Primele 

activităţi practice de marketing şi teoretizarea acestuia, se înregistrează în S.U.A. şi doar în 

mică măsură la unele ţări europene dezvoltate. 

 Cuvântul „marketing” provine de la participiul prezent (cuprinzând ideea de acţiune 

continuă) a verbului TO MARKET(a desfăşura tranzacţii pe piaţă, a cumpăra şi a vinde) . Prin 

termenul de „marketing” sunt desemnate :un domeniu al ştiinţei, o disciplină, un demers, o 

activitate practică, o funcţie a unei instituţii. Alături de noţiunea de „marketing” este introdus 

şi „conceptul de marketing”. Delimitarea dintre cei doi termeni fiind prezentată astfel : 

„conceptul” este o atitudine, o filozofie sau un mod de gândire ,iar „marketingul” este un proces 

sau o acţiune practică.  

 În evoluţia sa , marketingul a parcurs un şir de etape succesive de dezvoltare extensivă 

şi intensivă până la forma sa modernă de astăzi, aceasta denotă că programarea marketingului 

nu este un act ci un proces de durată.  

 Trăsătura caracteristică a acestei tinere ştiinţe o constituie interdisciplinaritatea sa, 

deschiderea largă spre toate sferele cunoaşterii, ceea ce explică şi dinamismul său deosebit.           

Apărut în economia de piaţă, marketingul s-a extins treptat, o atenţie deosebită o ocupă 
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„marketingul politic” mai ales „marketingul electoral „ ramuri ale „marketingului social” 

din diferite domenii de la artă la sport, de la religie la sănătate publică, „marketingul ecologic” 

- antrenat în efortul general de oprire a degradării planetei şi mai ales „marketingul 

educaţional” chemat să slujească obiectivul armonizării intereselor individuale cu cele 

colective în privinţa instruirii. 

 Conţinutul marketingului implică : o atitudine, un ansamblu de activităţi practice cât 

şi un instrumentar ştiinţific de lucru. În etapa actuală caracteristicile marketingukui sunt 

următoarele : 

1. Receptivitate faţă de cerinţele societăţii, ale pieţei prin desfăşurarea unei activităţi 

utile;   

2. Cunoaşterea acestor cerinţe şi urmărirea lor sistematică ; 

3. Abordarea ştiinţifică a mediului prin utilizarea unui instrumentar adecvat de lucru; 

4. înaltă capacitate de adaptare a activităţii la cerinţele de consum şi dinamica pieţei, 

flexibilitate în mecanismul de funcţionare; 

5. Inventivitate, spirit creator, preocupări pentru înnoire şi modernizare – obiectul 

acestor preocupări constituindu-l produsele, serviciile, formele de distribuţie, metodele 

de promovare, relaţiile ce se stabilesc cu piaţa etc. 

6. Viziune largă, unitară asupra întregului şir de activităţi din momentul conceperii 

(proiectării lor) şi până în momentul intrării efective în consum; 

7. Eficienţă maximă obţinută ca rezultat al orientării activităţii către nevoile reale de 

consum şi cerinţele pieţii.    

         Marketingul educaţional în etapa actuală reprezintă un ansamblu de metode şi tehnici 

utilizate de către un ofertant de programe educaţionale, o organizaţie sau un sistem de educaţie 

pentru a determina: 

       1. Receptivitatea (adică nevoile şi motivaţiile) potenţialilor clienţi faţă de un anumit 

produs sau serviciu educaţional; 

      2. Promovarea acestuia pe o anumită piaţă. 

Această investigaţie sau promovare se referă atât la o ofertă educaţională existentă cât  

şi la una nouă .  

Metodele şi tehnicile de marketing educaţional cel mai des folosite sunt: 

         A. Studiu de piaţă pentru identificare studiului calitativ al nevoilor, motivaţiilor, 

atitudinilor,barierelor, concurenţei şi studiul cantitativ al puterii de cumpărare a potenţialilor 

clienţi .Acest studiu se realizează prin intermediul unui chestionar de prospectare a pieţei.      

        B. Studiu de implementare realizat pe baza unui sondaj de opinie (eşantion de 

intervievaţi adulţi) prin care se interesează de posibilitatea implementării serviciului 

educaţional propus (teatru şi/sau artă plastică) într-o instituţie de formare (grădiniţă particulară) 

în funcţie de: criterii demografice, culturale, politice, tehnologice şi economice. 
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În urma prelucrării datelor sondajului de opinie apelând la diagrame aureolare se poate 

afla dacă instituţia de formare (grădiniţa particulară ) cu serviciile educaţionale oferite poate 

sau nu să fie implementată pe piaţa de consum din localitatea Piatra Neamţ. Ca urmare a unui 

astfel de studiu de piaţă şi a prelucrării datelor unui sondaj de opinie a apărut ideea înfiinţării 

unei grădiniţe particulare cu numele de „ARLECHINO” , ca o alternativă la grădiniţele din 

sistemul de stat existente pe teritoriul localităţii Piatra Neamţ . 

Pentru crearea noii instituţii este nevoie de realizarea mixului de marketing, planului de 

marketing şi stabilirea etapelor de promovare. 

MIXUL DE MARKETING cuprinde:  

1. Serviciul oferit: Teatru şi artă plastică 

2. Benefeciari: copiii de vârstă preşcolară  

            3. Obiectivele formării: 

 - Să înveţe să interpreteze roluri ale personajelor întâlnite în cadrul textelor literare audiat; 

 - Să înveţe tehnici  noi de lucru folosite în arta plastică; 

 - Să creeze lucrări artistico- plastice ce pot fi folosite ca decoruri, costume, măşti; 

 - Să participe la concursuri de profil privind arta plastică şi teatrul; 

 - Să-şi cultive simţul artistic prin activităţi specifice folositoare şi în etapele următoare de 

şcolaritate;   

4. Conţinutul formării propuse: Teatru pentru copii și artă plastică  

5. Metodologia utilizată - se va orienta şi baza pe elementul specific învăţământului 

preşcolar - JOCUL. 

6. Durata: 3 ani  

7. Locul formării: sediul grădiniţei cu toate încăperile, dependinţele acestuia şi spaţiul 

de joacă din curtea grădiniţei. 

       PLANUL DE MARKETING este un document care trebuie să răspundă la 4 întrebări 

esenţiale, folosind imformaţiile din analiza de marketing: 

1. Ce sevicii va oferi grădiniţa? 

2. Cui  va vinde aceste servicii ? 

3. Ce volum de servicii va oferi / vinde grădiniţa ? 

4. La ce preţ vor fi vândute serviciile grădiniţei ? 

 Elaborarea unui plan de marketing ne permite:  

  -Să avem o imagine de ansamblu a activităţii grădiniţei; 

  -Să atragem mai mulţi clienţi; 
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  -Să descoperim noi ocazii favorabile dezvoltării profilului; 

  -Să cheltuim mai eficient timpul şi banii; 

  -Să ştim ce elemente noi pot apărea în viitor în afacere; 

  -Să fim informaţi. 

 Planul de marketing cuprinde câteva etape distincte: 

1. Înţelegerea clară a obiectivelor de marketing ale grădiniţei; 

 2. Analiza internă (ocazii favorabile,obstacole) şi externă detaliată (puncte tari şi slabe 

ale grădiniţei); 

 3. Stabilirea strategiei de marketing (piaţa ţintă, mijloace de realizare a obiectivelor); 

 4. Definirea activităţilor de marketing; 

 5. Estimarea costurilor activităţii de marketing şi compararea lor cu bugetul grădiniţei 

 6. Promovarea grădiniţei; 

 7. Controlul operaţiilor de marketing; 

Planul de marketing are un caracter dinamic. Condiţiile mediului de marketing sunt 

într-o continuă schimbare,  de aceea evenimentele, piaţa, concurenţa se modifică. Din acest 

motiv, periodic trebuie trecute în revistă  realizările şi neîmplinirile şi  luate deciziile necesare 

pentru a se adapta acestor schimbări.  

       ETAPELE DE PROMOVARE a activităţii grădiniţei particulare „ARLECHINO „ se 

vor realiza prin: anunţuri în ziarele locale, afişe, clipuri la posturile locale de televiziune, 

expoziţii cu lucrări în interiorul unor magazine, bănci, instituţii şcolare şi sanitare, pliante. 

„PINOCHIO” 

GRĂDINIŢĂ PARTICULARĂ DE  TEATRU PENTRU COPII ŞI ARTĂ PLASTICĂ 

 Acest exemplu nu se doreşte a fi un model, ci încearcă să sugereze câteva idei în 

activitatea de elaborare a unor planuri de marketing pentru grădiniţe de tip particular. 

            Un grup de educatoare, profesioniste şi cu dragoste pentru cei mici doresc să deschidă 

o grădiniţă particulară de teatru pentru copii şi artă plastică, care să fie recunoscută ca fiind cea 

mai competentă, care oferă şcolii preşcolari bine pregătiţi din punct de vedere: fizic, intelectual 

şi moral - civic. 

I. a) PREZENTARE GENERALĂ - Strada şi sediul cu un număr de săli de grupă, o 

sală de festivităţi, o sală amenajată ca atelier de artă plastică, o sală de mese, cabinet medical, 

cabinet metodic, spaţiu de joacă pentru activităţi în aer liber, două dormitoare. 

    b) PERSONALUL GRĂDINIŢEI calificat, cu înalt nivel de pregătire, patru 

educatoare cu gradul didactic I, profesor de teatru, profesor de artă plastică, două asistente 

medicale, personal de îngrijire tânăr şi dinamic. 

    c) PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI desfăşurate în grădiniţă vor fi: Teatru pentru  
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copii și artă plastică. 

     d) OBIECTIVUL DE MARKETING - Dezvoltarea liberă, integrată şi armonioasă 

a individualităţii umane, formarea personalităţii copilului autonome şi creative. Acest obiectiv 

corespunde cerinţelor actuale ale învăţământului european. 

      e)  FINALITATEA EDUCAŢIONALĂ a învăţământului din grădiniţă va consta în 

realizarea şi aplicarea obiectivului de marketing . 

 II. SITUAŢIA ACTUALĂ - ANALIZA INTERNĂ 

Grădiniţa „PINOCHIO” este amplasată în cartierul Mărăţei , cartier populat cu familii 

tinere, bine situate financiar . În acest cartier mai există o grădiniţă cu program prelungit şi trei 

grădinişe cu program normal aparţinând sistemului de stat. În oraşul Piatra Neamţ  nu  mai  

există o altă grădiniţă care să ofere aceleaşi servicii, deci concurenţa este plasată la scară redusă. 

La grădiniţa „PINOCHIO„ se pot înscrie copii indiferent de zona în care locuiesc.  

Aici ei beneficiază de educaţie, iniţiere şi practicare a artei plastice şi teatrului, joacă, 

masă, cazare.  

 III. ANALIZA EXTERNĂ - rezumat 

1. Situaţia economică a oraşului Piatra Neamţ şi a cartierului unde este amplasată 

grădiniţa; 

2. Ocazii favorabile -dezvoltare de noi firme, agroturism; 

3. Probleme/ameninţări - schimbarea legislaţiei învăţământului particular sau apariţia 

altor grădiniţe particulare sau de stat cu servicii superioare celor existente la grădiniţa 

„PINOCHIO”.     

IV. OBIECTIVELE URMĂRITE pentru sensibilizarea pieţei urmează a fi îndeplinite 

pe perioada celor trei ani cât preşcolarii frecventează grădiniţa: 

- O instrucţie şi o educaţie diversificată, care permite şi stimulează rute individuale  

de pregătire;  

- Asigurarea unei punţi de legătură solidă şi coerentă cu învăţământul primar, cu  

viaţa în societate; 

- Un învăţământ care favorizează şi încurajează înnoirea; 

- O educaţie orientată spre valori; 

- Dezvoltarea capacităţii de a intra în  relaţie cu ceilalţi; 

- Asigurarea dezvoltării normale şi depline a copilului preşcolar, valorificând  

potenţialul fizic şi psihic al fiecăruia, ţinând seama de ritmul propriu al copilului, de nevoile 

sale afective şi de activitatea sa fundamentală - jocul; 

- Îmbogăţirea capacităţii copilului preşcolar de a intra în relaţie cu ceilalţi copii şi  
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cu adulţii, de a interacţiona cu mediul, de a-l cunoaşte şi de a-l stăpâni prin explorări, exerciţii, 

încercări, experimentări; 

- Descoperirea de către copil a propriei identităţi şi formarea unei imagini de sine  

pozitive; 

- Sprijinirea copilului preşcolar pentru a dobândi cunoştinţe, capacităţi şi atitudini  

necesare activităţii viitoare în şcoală, precum şi vieţii sale ulterioare în societate; 

- Un învăţământ cu standarde europene.         

V. STRATEGIA     

a) Produsul are ca serviciu de bază însuşirea unor modalităţi de interpretare a rolurilor 

şi în văţarea unor tehnici specifice artei plastice. Preşcolarii care vor frecventa cursurile acestei 

grădiniţe vor avea avantajul comunicării atât prin intermediul teatrului cât şi prin artă plastică. 

b) Prețul - Grădiniţa îşi vinde serviciile la preţuri convenabile şi direct proporţionale 

cu veniturile familiilor din care provin copii . Pe viitor serviciile grădiniţei vor fi capabile să 

ofere un raport preţ / calitate mult mai bun decât orice altă instituţie preşcolară din oraş . 

c) Promovarea grădiniței și reclama - Bugetul grădiniţei pentru promovare şi reclamă 

este destul de redus la început, dar printr-o combinaţie relativ ieftină, dar eficientă se poate 

realiza: telefon, e-mail, internet, mass - media, anunţ ziare locale, clipuri la posturile locale de 

televiziune sau prin distribuirea unor pliante prin care se prezintă activitatea grădiniţei.  

Exemplu: Program prelungit 7 -19. Copiii beneficiază de educaţie, joacă, masă, somn. 

La serviciile oferite de grădiniţă vor avea acces acei copii a căror părinţi sunt implicaţi 

în activităţi de lungă durată şi  nu  pot să acorde acestora timpul necesar creşterii şi educării, 

dar au potenţialul financiar pentru a suporta costul serviciilor oferite de grădiniţă.     

VI. PROGRAMUL DE ACTIVITATE cuprinde: 

  - Instrucţie şi educaţie - suport  Programa instructiv - educativă a învăţământului 

preşcolar; 

  - Iniţiere şi practicare a teatrului pentru copii;  

  - Învăţarea unor tehnici de realizare a artei plastice. 

VII. BUGETUL cuprinde costurile activităţii propuse la capitolul„ Programul de 

activitate”. Costurile pentru celelalte tipuri de activităţi se vor mări în momentul creării de noi 

servicii şi a solicitărilor de piaţă . 

VIII. PROGRAMAREA - După ce îşi vor pune în aplicare planul de marketing 

educatoarele iniţiatoare îl vor folosi pentru a efectua perioic controlul activităţii grădiniţei.  

Ele vor trece în revistă şi vor actualiza periodic planul de marketing comparând 

obiectivele condiţiile pieţei şi resursele grădiniţei. Vor compara de asemenea, rezultatele 

obţinute din activitatea grădiniţei cu obiectivele de marketing stabilite şi activităţile planificate. 
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Dacă nu vor obţine rezultatele scontate ele vor trebui să ia în considerare unele acţiuni 

alternative care să conducă la atingerea obiectivelor de marketing ale grădiniţei.      
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Importanţa artei şi a tradiţiilor populare româneşti în educaţia 

preşcolarilor 

 

Prof. Borcilă Cristina,  

Grădiniţa P.P. Nr 9 Iaşi 

 

 

Motto: “Poţi să cutreieri lumea toată şi să te minunezi de rezultatele civilizaţiei, dar nimic 

nu-i mai fermecător decât colţul de pământ pe care te-ai născut” (Vasile Alecsandri) 

          Deviza Uniunii Europene fiind “Unitate prin diversitate”, toţi cetăţenii acestui spaţiu 

sunt uniţi prin valori comune, eterne, precum libertatea, democraţia, egalitatea, iar fiecare 

individ, naţionalitate, naţiune aduce cu sine, în “zestrea europeană” diferenţe culturale, 

religioase, lingvistice, de tradiţie, care îmbogăţesc, completează acest patrimoniu. Educaţia 

interculturală este una din “noile educaţii”,care pune accent pe afirmarea valorilor personale şi 

entice, urmărind în paralel cu păstrarea identităţii şi apartenenţa la comunitatea europeană.  

          Poporul român este obligat astfel să-şi valorifice “comoara de originalitate şi 

frumuseţe”care este folclorul, tradiţia, creaţia populară românească, caracterizată prin 

autenticitate, ingeniozitate şi creativitate. De la arhitectura populară, portul popular, 

meşteşuguri tradiţionale precum olărit, ţesut, prelucrarea lemnului, a metalelor, a pieilor de 

animale, pictură pe icoane, până la arta populară manifestată prin dansuri, literatură populară, 

teatru popular (IROZII, VIFLAIMUL) şi până la obiceiurile ancestrale care însoţesc marile 

ritualuri ale existenţei umane: botezul (naşterea), nunta şi înmormântarea ,toate acestea 

constituie comoara spirituală şi materială a românilor care ne conferă unicitate în comunitatea 

europeană, constituind o sursă de educaţie estetică, morală, intelectuală a noilor generaţii. 
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           În cadrul complex de formare a personalităţii copilului, cunoaşterea obiceiurilor, a 

tradiţiilor populare naţionale şi locale are un impact deosebit datorită conţinutului de idei şi 

sentimente pe care acestea le transmit. Promovând identitatea culturală specific românească ne 

gândim şi la faptul că aceşti copii sunt viitorii cetăţeni europeni, cei care vor trăi într-o 

societate”mozaic” sub aspect etnic, cultural, religios şi de aceea ei trebuie să-şi cunoască şi să-  

şi aprecieze rădăcinile pentru a nu se pierde ca individ şi ca naţiune. 

         Grupa de copii preşcolari pe care o îndrum este înscrisă în programul “Step by Step” 

iar unul din crezurile acestui demers educaţional este că diversitatea nu trebuie evitată ci mai 

degrabă recunoscută şi apreciată. Părinţii şi noi, educatoarele, avem datoria de a-i ajuta pe copii 

să înteleagă că vor trăi într-o societate multiculturală, respectând diferenţele şi protejând ceea 

ce are fiecare diferit, unic, autentic. În acest context, în cadrul noului curriculum, am iniţiat un 

proiect tematic intitulat “Lada de zestre a bunicii” în parteneriat cu părinţii şi mai ales cu bunicii 

acestor copii, având ca scop dezvoltarea la preşcolari a dragostei faţă de locurile natale, faţă de 

obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti. Am urmărit în acest proiect realizarea unor obiective pentru 

cele două grupuri ţintă: copiii şi familiile lor. Pentru cei mici am urmărit următoarele : 

- stimularea gustului pentru frumosul autentic; 

- apropierea copiilor preşcolari de artă şi tradiţiile strămoşeşti populare; 

- stimularea creativităţii; 

- formarea unei atitudini de respect pentru obiectele vechi, tradiţionale; 

- socializarea copiilor prin împărtăşirea experienţei personale între ei şi faţă de părinţi, 

copii; 

- stabilirea unei legături între generaţii, mai ales între copii şi bunici, aceştia din urmă 

fiind consideraţi în familie păstrători ai obiceiurilor şi tradiţiilor. 

        Pentru grupul de adulţi implicat în proiect, respectiv familiile copiilor, am avut ca 

obiectiv implicarea activă şi emoţională în activitatea copiilor şi conştientizarea importanţei 

artei populare şi a tradiţiilor româneşti în educaţia copiilor. 

        Împreună cu copiii am redactat o “scrisoare de intenţie” prin care părinţii au fost rugaţi 

din timp să aducă în grădiniţă obiecte vechi, autentice, tradiţionale româneşti. Ştiind că la oraş 

puţini au în casă astfel de obiecte, au fost îndrumaţi şi sfătuiţi să le caute în “lada de zestre” din 

casele bunicilor, în cufere vechi, în poduri, lucruri poate nu întotdeauna apreciate şi 

valorificate. Astfel, am primit o mulţime de obiecte de artă vechi, mai ales din zona etnografică 

a Moldovei şi ceea ce ne-a bucurat, aproape fiecare obiect era însoţit de o “poveste” spusă de 

copii cu emoţie şi respect, de o “recomandare”, de un “certificat de autenticitate”:”lădiţa 

aceasta pictată e de la bunica mea, care o are de la bunica ei”;”brâul de la acest costum popular 

este al bunicului meu, care l-a purtat când era de vârsta mea, are 90 de ani vechime”;”acest 

prosop este ţesut de mama bunicii mele, adică de străbunica mea, care este făcut din cânepă 

cultivată în grădina ei”; “aceasta scoarţă i-a fost dată bunicii mele când a fost mireasă”. Acestea 

sunt doar câteva din poveştile care au însoţit majoritatea obiectelor aduse de către copii. Astfel 

ei s-au apropiat de lumea satului, au înţeles mai bine modul de viaţă al bunicilor lor. 
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      Toate aceste obiecte s-au constituit într-o expoziţie numită ”Muzeul Satului”,  unde 

copiii s-au jucat ”de-a muzeograful” şi “de-a vizitatorii”, au observat cele expuse, le-au analizat 

forma, materialele din care au fost făcute, utilitatea lor şi decoraţiunile specifice româneşti. 

   De asemenea, am cerut copiilor, înainte de derularea 

acestui proiect, să-i întrebe pe bunicii lor despre obiceiurile care 

au însoţit nunta lor (religioasă) şi botezul copiilor lor, toate 

acestea fiind povestite de copii într-o activitate tip şezătoare “A 

fost odată…”. Astfel au aflat că pe vremea bunicilor lor la nuntă 

existau “vornicei”, adică cei care duceau în sat vestea nunţii şi 

invitau sătenii la nuntă,”druşte”, care erau un fel de domnişoare 

de onoare în zilele noastre, care însoţeau mireasa şi zestrea ei până la casa mirelui şi că mirele 

cu familia lui “cumparau” mireasa pe bani de aur. 

  În ceea ce priveşte botezul, la această ceremonie participau doar femei, care aduceau în 

dar pruncului născut obiecte lucrate de mâna lor şi de asemenea din roadele pământului, în 

special grâu. Toate aceste lucruri pe care copiii le-au aflat de la bunicii lor, ei le-au transpus în 

jocuri de rol: ”De-a nunta”, ”De-a botezul” . 

  Evaluarea proiectului derulat s-a realizat printr-un spectacol 

tradiţional, unde copiii, îmbrăcaţi în costume populare ,au dansat, au 

cântat, au spus versuri, având ca invitaţi copiii de la grupele mai mici. 

  Prin aceste activităţi copiii au avut posibilitatea de a cunoaşte 

o parte din arta şi tradiţiile populare româneşti prezentate într-o 

manieră accesibilă, făcându-i să aprecieze autenticul şi valoarea 

tezaurului moştenit de la generaţiile anterioare. 
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Grădiniţa cu P.P. Nr. 28 Ploiești 

 

 

      “Există un singur fel de a înţelege oamenii, anume de a nu ne grăbi să-i judecăm, ci de 

a trăi în preajma lor, de a-i lăsa să se explice, să se dezvăluie zi de zi, să se zugrăvească ei 

înşişi în ei...” (Charles  Augustin  Saine – Beune) 

      Educaţia incluzivă este prezenta ca un concept inovator în ştiinţele educaţiei, un concept 

optimist, dar  care trebuie atent proiectata astfel încât grupurilor defavorizate sa fie acceptate 

şi să se integreze cat mai bine în programele  instructiv educative  din grădiniţe. Principiile care 

stau la baza educaţiei incluzive (egalitatea de şanse, reducerea tratamentului diferenţiat pentru 

grupurile defavorizate, toleranţa şi respectul drepturilor copilului) sunt mai clare decât 

activităţile practice pe care aceasta le propune, iar impactul pe termen lung al educaţiei 

incluzive asupra societăţii este deocamdata  greu de estimat. 

        Grădiniţa reprezintă prima etapă fundamentală în dezvoltarea copilului, nu doar prin 

conţinutul ştiinţific al procesului instructiv – educativ, ci şi prin libertatea de acţiune a copilului  

preşcolarului, care-i stimulează interesele de cunoaştere şi contribuie la lărgirea câmpului de 

relaţii sociale. Adesea, când explorăm universul fiinţei umane ne confruntăm cu o mare 

diversitate. Copiii care ne trec pragul grupelor noastre ne pun în situaţia de a căuta mereu soluţii 

la problemele ridicate. De cele mai multe ori găsim soluţiile cele mai bune pentru copii. Uneori 

suntem însă puse în dificultate de complexitatea problemelor.  Care este cea mai eficienta 

metodă de integrare a copilului .Ce este bine pentru copilul în cauză? Dar pentru ceilalţi copii 

din grupă? Vom reuşi să găsim resursele necesare pentru a depăşi problemele apărute?  

         La un moment dat,orice copil se confruntă  cu o situaţie nouă care necesită o intervenţie 

personalizată. Educaţia pentru toţi poate constitui un mijloc de îmbunătăţire a educaţiei în 

general prin reconsiderarea sprijinului ce se acordă copiilor aflaţi in dificultate . În orice 

instituţie există o manieră de a distribui  copiii în categorii determinate, datorită 

particularităţilor de dezvoltare şi de învăţare a acestora. Educaţia pentru toţi porneşte de la 

premisa că orice copil este o persoană care învată într-un anumit ritm, stil şi poate avea nevoie 

de un sprijin diferit. Se spune că „Şcoala obişnuită cu o orientare incluzivă reprezintă mijlocul 

cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare, un mijloc care creează comunităţi 

primitoare, construiesc o societate incluzivă şi oferă educaţie pentru toţi, mai mult, ea asigură 

o educaţie eficientă pentru majoritatea copiilor şi îmbunătăţeste eficienţa, şi până la urmă chiar 

şi rentabilitatea sistemului de învăţământ.”  

         Educaţia pentru toţi a fost definită (Salamanca, 1994) ca acces la educaţie şi calitate a 

acesteia pentru toţi copiii. Pentru a se adresa tuturor copiilor şi a deveni deschisă, flexibilă, 

adaptată şi orientată spre fiecare şi pentru toţi, educaţia trebuie să presupună în practică o 

schimbare de optică şi anume o nouă orientare care pune accentul pe cooperare, parteneriat, 

învăţare socială şi valorizare a relaţiilor pozitive, umaniste în educaţie. Educaţia pentru toţi 

corespunde în educaţia şcolară şcolii incluzive. Şcoala incluzivă se referă în sens restrâns la 
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integrarea/ includerea tuturor copiilor indiferent de capacităţile şi competenţele de adaptare şi 

deci de învăţare, într-o formă de învăţământ. În sens larg, ea înseamnă că fiecare copil să fie 

sprijinit şi să se lucreze în beneficiul tuturora. Fiecare copil este înţeles ca un participant activ 

la învăţare şi predare pentru că aduce cu sine: o experienţă, un stil de învăţare, un model social, 

o interacţiune specifică, un ritm personal, un mod de abordare, un context cultural căruia îi 

aparţine. Specificul integrării înseamnă a educa copiii cu cerinţe speciale în şcoli obişnuite, 

alături de copii normali; a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educaţională, 

consiliere şcolară, asistenţă medicală şi socială, etc.); a acorda sprijin personalului didactic şi 

managerilor şcolii în procesul de proiectare şi aplicare al programelor şcolare; a permite accesul 

efectiv al copiilor cu cerinţe speciale la programul şi resursele şcolii obişnuite (bibliotecă, 

terenuri de sport, etc.); a încuraja relaţiile de prietenie şi comunicarea între toţi copiii din 

clasă/şcoală; a educa şi ajuta toţi copiii pentru înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre ei; a 

ţine cont de problemele şi opiniile părinţilor, încurajându-i să se implice în viaţa şcolii; a 

asigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu cerinţe speciale; a accepta 

schimbări în organizarea activităţilor instructiv-educative.  

         De la cea mai fragedă vârstă conştiinţa copiilor trebuie formată şi dezvoltată, învăţându-

i că primirea celor „diferiţi” alături de ei înşişi trebuie făcută nu doar din obligaţie sau milă, ci 

pentru că fiecare individ are dreptul de a participa la acţiuni comune care să conducă la 

dezvoltarea lui ulterioară şi la dezvoltarea comunităţii în care trăieşte. Toţi copiii trebuie să 

înţeleagă că o persoană instruită are o şansă în plus pentru o viaţă mai bună, mai sănătoasă, 

când se va afla în situaţia de a lua propriile decizii şi a-şi decide singură drumul în viaţă.       

Acceptarea necondiţionată a diversităţii într-un grup şi stimularea toleranţei este o adevărată 

provocare pentru educatoare.. Ele  trebuie să încurajeze cooperarea, lucrul în perechi sau 

formarea de grupuri eterogene, cunoaşterea şi discutarea diverselor obiceiuri,tradiţii, valori.    

Desigur că rezultatele nu se văd imediat, ci în urma multor activităţi educative având la bază 

obiective clar precizate şi accesibile copiilor preşcolari. 

          Incluziunea preşcolară vizează implementarea unor strategii coerente de dezvoltare a 

conştiinţei şi formare a comportamentelor copiilor în sprijinul toleranţei şi nediscriminării, al 

acceptării şi oferirii de şanse egale pentru toţi. Aceasta presupune pregătirea celorlalţi copii în 

vederea acceptării copiilor cu cerinţe speciale şi de alte etnii în mod firesc, pentru a nu face 

diferenţe în manifestarea comportamentală sau verbală. Evaluarea iniţială ne dă nouă, 

educatoarelor, posibilitatea de a analiza nivelul de cunoştinţe al copiilor precum şi modul de 

socializare al lor la grupul respectiv, în vederea proiectării unei strategii  optime de intervenţie.      

Ca atare am încercat să fac un inventar al cunoştinţelor copiilor preşcolari despre colegii lor 

„diferiţi”, despre problemele acestora şi cum reacţionează ei în situaţiile „diferite” întâlnite.     

Astfel în  aceeaşi grupă am  copii care au parinţii plecaţi sa lucreze in străinatate ,copii luaţi în 

plasament ,copii care au un părinte sau ambii de altă cetaţenie , copii care au tulburări  de 

vorbire sau comportament hiperactiv deoarece pâna la 3 ani au frecventat creşe in afara ţării şi 

nu vorbesc corect româneşte copii de etnie rromă, copii din familii monoparentale , etc.. Unii 

copii sunt educaţi de familie să  nu se joace cu copii de altă etnie spunând despre ei că nu ştiu 

să vorbească frumos, că le iau jucăriile, că nu au hăinuţele curate. Discutând cu părinţii 

individual am reuşit să-i determin să înţeleagă faptul că trebuie să vină curaţi la grădiniţă, să se 

comporte civilizat şi să se respecte unii pe alţii. Rezultatele pozitive încep să apară imediat 

dupa prezentarea regulamentului grupei ,după activităţile de consiliere individuală.În cadrul 

activităţilor educativeam folosit diferite strategii, punând accent pe metodele şi tehnicile 
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interactive, am reuşit să-i învăţ pe copii ce înseamnă toleranţa. Prin tema de discuţie „ Diferiţi 

dar egali”, care a avut şi suport intuitiv şi anume: reviste, cărţi, albume ilustrând viaţa copiilor 

din alte ţări, am reuşit să-i familiarizez pe copii cu diversitatea oamenilor (de culoare, de aspect) 

în general. Le-am relatat întâmplări din viaţa de zi cu zi punându-i în situaţia de a spune şi ei 

alte întâmplări auzite şi cum ar fi procedat în astfel de situaţii. Am constatat ca la vârsta 

preşcolara diferenţele sunt mai uşor acceptate şi că mai greu acceptă familia copilului să 

convietuiască în acelaşi mediu cu copii diferiţi de ai lor.  

         Activitatea cea mai eficientă a fost desfaşurată pe grupuri de 3-4 copiii  care au sortat 

după preferinţă imagini cu copii „diferiţi”, dar pe care i-ar alege ca prieteni. Fiecare grup a 

motivat alegerea făcută şi a alcătuit o poveste intitulată „Vreau să fiu prieten cu..!”. După 

fiecare expunere, copiii din alte grupuri trebuiau să găsească un alt sfârşit poveştii. Am sesizat 

că în urma celor discutate se pot reduce prejudecăţile copiilor prin diminuarea concentrării 

atenţiei asupra diferenţelor intergrupale şi creşterea atenţiei asupra relevării individualităţilor. 

Am antrenat copiii în povestiri create de ei cu tema: „O faptă bună” pe care le-am analizat 

împreună: În ce a constat fapta bună?, Tu cum ai fi procedat?, Ce alte fapte bune se mai pot 

face?, Consideri că … a procedat bine?. Tot împreună cu ei am ajuns la următoarele concluzii: 

indiferent de rasă, aspect fizic, toţi copiii au aceleaşi drepturi. Dar oare îşi mai amintesc ce 

drepturi au? În mijlocul unei coli de hârtie am desenat câte un copil de culoare diferită 

reprezentând rasa şi fiecărui copil i-am cerut să deseneze 3 elemente cu tot ceea ce crede el că 

are nevoie acel copil desenat. Am folosit tehnica Brainwriting (6/3/5). Cum am procedat? 

Grupul este format din 6 copii. Fiecare primeşte o foaie cu poya lui .Trebuie să deseneze trei 

elemente fiecare într-un timp de 5 minute. Pentru scurgerea timpului am folosit clepsidra. Apoi 

foaia se transmite colegului din dreapta, care şi el va desena alte trei elemente şi aşa mai departe 

până ce foaia revine la copilul iniţial. După ce timpul a expirat, copiii s-au grupat şi au comparat 

desenele. Un reprezentant al fiecărui grup a prezentat ideile comune rezultate din desene pe 

care le-am notat în jurnalul clasei şi care îi vor ajuta şi la alte activităţi. Din această activitate 

copiii au învăţat că toţi au elemente comune: au părinţi, jucării, iubesc natura, au o casă, au 

dreptul să înveţe. 

La apariţia unor incidente care apar în grupă am folosit şi folosesc brainstorming-ul. 

Această metodă îi determină pe copii să elaboreze soluţii personale pentru problemele 

identificate în diverse situaţii. Atunci când în grupă s-a petrecut un incident prin care s-a 

încercat îndepărtarea unui copil dintr-un grup sau o altă situaţie neplăcută, le-am amintit 

copiilor regulile discutate despre drepturile fiecăruia, despre modul în care trebuie să ne 

comportăm unii cu alţii. Fiind în grupuri de 4-5 copii, le-am cerut să se gândească şi să găsească 

soluţii la incidentul produs. Notându-le toate ideile în lista de opinii le-am citit pe rând, le-am 

analizat împreună, căutând soluţia cea mai bună pentru toţi. Cei care greşeau îşi schimbau 

opiniile, acestea devenind pozitive.  

           Poveştile reprezintă un izvor de rezolvare a situaţiilor conflictuale şi abordare a lor din 

perspectiva „câştig-câştig”. În acest sens am ales poveşti cunoscute de copii, cu personaje 

pozitive şi negative aflate într-un conflict permanent. Lucrând tot pe grupuri, copiii trebuiau să 

identifice conflictul personajelor negative. Ajutaţi de întrebările: Cine este fericit/nefericit la 

sfârşitul poveştii? De ce?; Au fost încălcate drepturile vreunui personaj? De către cine?, le-am 

cerut copiilor să recreeze povestea din punctul de vedere al personajului negativ care este 

pedepsit de obicei de către autor. Copiii trebuie să găsească întotdeauna soluţii de rezolvare 
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paşnică a tuturor situaţiilor conflictuale astfel încât toate personajele să fie mulţumite. În acelaşi 

timp, copiii constată că oricine are dreptul la o a doua şansă şi are dreptul să se apere. Astfel 

liderul grupului comunică rezumatul discuţiilor şi soluţia paşnică adoptată de grup. De 

exemplu: Lupul citeşte iezilor o poveste cât timp mama lor este plecată după mâncare; o ajută 

pe Scufiţa roşie să culeagă flori şi ciupercuţe pentru bunica, etc. Desigur că acestea sunt câteva 

exemple din activitatea noastră. Modelând copiii de la cea mai fragedă vârstă avem avantajul 

că anumite prejudecăţi învăţate în familie pot fi diminuate. 

Dar, putem spune că munca noastră a avut şi va avea  succes, dacă se implică şi familia 

în propria formare a copiilor. Gradul de interes şi de colaborare al părinţilor este direct 

proporţional cu rezultatele şi evoluţia copiilor. Psihopedagogia modernă, centrată pe copil, se 

bazează pe convingerea că  ,,Parinţii sunt primii profesori ai copiilor ,iar  familia este primul  

mediu educational şi are cel mai mare potenţial de modelarea personalităţii copilului 

preşcolar.Iar rolul nostru cel mai important este acela de a sprijini familiile să aibă încredere în 

resursele proprii, să facă faţă greutăţilor cu care ele se confruntă.  

         În concluzie: dacă avem întrebări în legătură cu copiii de la grupele noastre este bine să 

ne adresăm organelor abilitate. Este mult mai bine să cerem informaţii şi sprijin atunci când 

este nevoie, decât să evităm copiii cu probleme sau mai grav, să îi îndepărtăm de la grupele 

noastre. Este bine să ne alegem cele mai eficiente strategii în activitatea instructiv - educativă 

ţinând cont de particularităţile individuale şi de vârstă ale copiilor.: 
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Implicarea educaţională a părinţilor 

Prof. Alzner Sabina Elena 

Grădiniţa P.P. Nr. 2 Reghin, Jud Mureş 

 

 „Totul educa: oamenii, lucrurile, fenomenele, dar în primul rând şi în cea mai mare măsură, 

oamenii. Între aceştia primul loc îl ocupă părinţii şi educatorii” 

      A. S. Makarenko - “Cartea pentru părinţi” 

         Pentru fiecare individ, familia a avut şi are un rol foarte important. “Prin naştere, omul 

se trezeşte inserat într-o comunitate naturală - familia - care transferă şi perpetuează valori 

specifice umane.” (Bătrânu, 1980, 183) 

           Mediul în care copilul se dezvoltă de la naştere îl reprezintă familia. Meseria de părinte 

joacă un rol foarte important datorită faptului că părinţii sunt primii educatori ai copilului, dar 

o  şcoală care pregăteşte părinţii pentru acest domeniu nu există. „Familia constituie primul 

factor cu influenţă socioeducaţională asupra copilului.” (Păun, 2002, 81) Din partea părinţilor 

toţi copiii au nevoie de afecţiune, de hrană, de igienă, de a fi trataţi cu respect şi demnitate.  

       “Părinţii sunt primii educatori care intervin în creşterea, dezvoltarea şi educarea 

urmaşilor lor. Aptitudinile şi competenţele acestora, la fel ca şi climatul familial în ansamblul 

său, au o influenţă fundamentală asupra devenirii personale a copilului. Educaţia parentală este, 

în consecinţă, un element-cheie în abordarea educaţiei pentru toţi la vârstele mici.” (Păun, 

2002, 81) 

 Conform datelor ştiinţifice, comunicarea copilului cu mama începe deja în perioada 

dezvoltării intrauterine a fătului. Mama îndrăgeşte copilul cu mult înainte de naşterea lui, îl 

aşteaptă, îi alege un nume, se pregăteşte să-l nască. Această atitudine o face să fie calmă, 

pregătită pentru relaţiile cu copilul ce se vor stabili în curând. La rândul lui, copilul se dezvoltă 

bine şi îşi va face fericiţi părinţii prin sănătatea fizică şi neuropsihică. 

 Pentru copil ataşamentul de părinţi reprezintă forma de comunicare emoţională. 

Această legătură îi oferă copilului încredere şi siguranţă, îi permite să se manifeste liber şi să 

exploreze ceea ce îl înconjoară. În momentul în care copilul este separat de mamă, el devine 

îngrijorat şi nesigur, plânge, protestează, poate să cadă în depresie, devenind detaşat şi 

indiferent. Cercetările au demonstrat că neliniştea apărută la despărţirea de mamă la fetiţe se 

păstrează până la vârsta de 2,5 ani şi la băieţei până la 3,5 ani. Părinţii au datoria de a forma la 

copil încrederea că el este iubit, că ei îi poartă de grijă, iar de aceste legături el nu trebuie să se 

îndoiască niciodată. Un bun părinte are datoria de a satisface nevoile copilului, atât cele fizice 

de bază, cât şi cele afective. 

Rolul părinţilor în formarea personalităţii copilului  

         Un aspect foarte important este formarea caracterului copilului. Acesta este un proces 

continuu şi de durată în care este necesară multă măiestrie, mult tact şi străduinţă, prin 

implicarea, antrenarea şi respectarea unor condiţii imperioase pentru a atinge un rezultat 

pozitiv: 

 Iubirea faţă de copil exprimată prin apropiere sufletească, încredere şi înţelegere; 
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 Răbdarea; 

 Încurajarea; 

 Exemplul. 

         Se întâmplă adesea ca unii părinţi, având de fapt cele mai bune intenţii, să obţină efecte 

contrare celor dorite, datorită adoptării unui stil educativ greşit. Principalele erori derivate din 

stilurile parentale ce conduc la obţinerea unor efecte contrar aşteptărilor sunt: 

 Asprimea exagerată: copilul este determinat să se închidă în sine sau să se revolte, ceea 

ce îi marchează educaţia şi formarea caracterului în mod negativ; 

 Descurajarea şi umilirea: copilul este demobilizat în plan intelectual, afectiv şi 

voliţional; 

 Lipsa explicaţiei morale şi a colaborării cu copilul: copilul este afectat, marcat în 

educarea şi manifestarea voinţei proprii. 

        Un rol important pe care îl are adultul ca părinte este acela de a nu înlătura libera 

exprimare a voinţei copilului, ci de a o încuraja, de a se susţine pe ea, de a o orienta moral. 

        După J.Pearce (Families and Friends, How to Help Your Children Enjoy Happy 

Relationships, Thorsons, 1991 formarea caracterului copilului este influenţată de trăsăturile 

pozitive şi negative proprii părinţilor lor. 

Trăsăturile pozitive caracteristice părinţilor sunt: 

 căldura şi afecţiunea; 

 stabilirea clară a limitelor; 

 recunoaşterea promptă a nevoilor; 

 acceptarea neajunsurilor; 

 capacitatea de a fi previzibil; 

 fermitatea, stabilitatea; 

 respectarea individualităţii; 

 recunoaşterea calităţilor.  

Trăsăturile negative tipice părinţilor sunt: 

 răceala şi ostilitatea; 

 îngrijirea insuficientă; 

 indiferenţa faţă de nevoile copilului; 

 neglijarea/ respingerea; 

 însuşirea de a fi imprevizibil; 
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 lipsa de respect; 

 superioritatea. (J.Pearce apud Parlicov, Mija, 2004) 

         Părintele care se implică şi este atent la educaţia şi necesităţile copilului lui, reuşeşte să 

îi cultivă acestuia încrederea în forţele proprii, autonomia, respectul de sine şi responsabilitatea 

de la cea mai fragedă vârstă. Între comportamentele sociale ale copilului şi stilul parental există 

un raport stabil.  

        “Stilurile parentale sunt definite ca maniera în care părinţii îşi exprimă credinţele 

despre cum trebuie să fie părinţii buni sau cei răi. Toţi părinţii (cel puţin 99%) vor să fie părinţi 

buni şi evită să facă ceea ce cred ei că ar face un părinte rău. Adoptă stilurile însuşite de la 

părinţii lor, pentru că nu ştiu ce altceva să facă şi simt că aceasta este modalitatea corectă de a 

fi părinte.” (Băran-Pescaru, 2004, 9) 

Cercetările au demonstrat că există în principal 4 stiluri educative în familie, care 

corespund unui echilibru între dragoste şi limite. Aceste patru stiluri sunt (Băran-Pescaru, 2004, 

9): 

 de respingere/neglijare: dragoste scăzută şi limite scăzute;  

 autoritarist: dragoste scăzută şi limite înalte; 

 permisiv: dragoste ridicată şi limite scăzute; 

 democratic sau echilibrat: dragoste ridicată şi limite înalte. 

În stilul lor parental, părinţii îmbină atât dragostea, cât şi limitarea permisivităţii. Stilul 

parental specific este determinat de echilibrul dintre aceste aspecte. 

         Stilul părinţilor caracterizat prin respingere/neglijare presupune atât dragoste scăzută, 

cât şi limite scăzute. În această situaţie este inadecvată întâmpinarea nevoilor copilului. Aceşti 

părinţi manifestă lipsă de implicare emoţională şi de control asupra copilului,  fiind 

reprezentanţii unui “stil parental indiferent”. 

       Stilul părinţilor autoritarişti este unul bazat pe fixarea limitelor, iar aceştia consideră că 

acestea sunt mult mai importante decât dragostea, relaţia dintre ei. Aceşti părinţi folosesc 

controlul extern pentu a-i învăţa ce-i bine şi ce-i rău şi manifestă rapiditate în acţiunea privind 

o problemă de disciplină. Ca rezultat al acţiunii educative a părinţilor, copiii sunt de obicei 

prompţi în reacţii şi rar negociază cu aceştia. Se marchează ideea de: „însuşirea respectului” şi 

de „furnizarea structurii”. 

       Stilul părinţilor permisivi este unul bazat pe dragoste, iar aceştia consideră că iubirea 

este mai importantă decât stabilirea unor limite. Aceşti părinţi folosesc ataşamentul şi legătura 

cu copiii, pentru a-i învăţa ce-i bine şi ce-i rău, îşi petrec foarte mult timp cu copii pentru a 

comunica, a negocia şi a explica. Totodată accentuează „creşterea autoîncrederii copilului“ sau 

crează sentimentul de „a se simţi importanţi”. 

       Stilul educativ democratic sau echilibrat este unul caracterizat atât prin dragoste 

ridicată, cât şi prin limite înalte. Aceşti părinţi folosesc concepte democratice ca egalitatea şi 

încrederea. Părinţii şi copiii sunt egali privind necesitatea de demnitate şi valorizare, dar nu şi 
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privind responsabilitatea şi luarea deciziilor. Esenţa stilului este: “tratarea altora aşa cum ai  fi 

vrut să te trateze ei pe tine”. 

        Acest stil este atribuit figurilor parentale importante din viaţa noastră, iar aceste per-

sonaje sunt de obicei proprii noştri părinţi. 

       Indiferent de stilul educativ al părinţilor, aceştia profilează pentru copilul lor anumite 

năzuinţe şi dorinţe pe care n-au reuşit personal să le înfăptuiască în viaţă. Pentru fiecare părinte 

copilul reprezintă un nou viitor. Cei mai mulţi părinţi adoptă modelul educaţiei pe care au 

primit-o sau acţionează exact invers, dacă nu au fost mulţumiţi de modelul educaţional al 

propriilor părinţi. 

       De fapt, în mod practic, fiecare familie îşi conturează propriul stil educativ, care implică 

coeziunea (armonică sau dizarmonică) a stilurilor parentale personale ale ambilor părinţi. 

Pentru îndeplinirea pe deplin a rolului de bun părinte acesta se va obişnui. 
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Managementul problemelor disciplinare ale clasei de elevi 

Bondar Marcela,  

G. P. P. Nr. 53, Oradea 

 

Motto: ,,Fericit este copilul care găseşte în fiecare etapă a  drumului,  pe  educatorul capabil 

să insufle treptat forta şi elanul necesare împlinirii destinului său de om.” (Maurice Debesse) 

 

Managementul clasei este o componentă a ştiinţelor educaţiei care studiază atât 

perspectivele teoretice de abordare ale clasei de elevi cât şi structurile dimensional-practice ale 

acesteia , în scopul facilitării intervenţiilor cadrelor didactice în situaţiile educaţionale concrete, 

prin exerciţiul microdeciziilor educaţionale.  

            Cadrul didactic nu realizează numai predarea-învăţarea-evaluarea, ci şi relaţionează cu 

elevii, influenţându-le comportamentul de învăţare, intervine în direcţionarea evoluţiei lor 
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generale. El capătă noi roluri de influienţare educativă şi îşi adaugă noi componente în 

activitatea cu clasa: organizează activităţile clasei, fixează programul muncii instructiv-

educative, structurile şi formele de organizare.  

            Managementul clasei se diferenţiază de managementul şcolii sau a altor medii 

educaţionale prin specificul relaţiilor cadru didactic-elevi, în scopul formării, dezvoltării 

personalităţii acestora, concomitent cu problemele ei pedagogice, metodologice. 

            Educatorii trebuie să stabilească relaţii de cooperare cu elevii şi părinţii acestora şi cu 

alţi factori interesaţi ai societăţii. Ei nu educă numai în clasă, la catedră ci prin fiecare contact 

relaţional cu copiii şi părinţii, desfăşoară o muncă de conducere şi direcţionare. Activitatea 

cadrului didactic se desfăşoară în faţa unor individualităţi psihice umane în formare. Astfel 

cadrele didactice au o poziţie specială, unică. Ei devin în faţa copiilor reprezentanţii lumii 

adulţilor, lumea pentru care îi pregătesc pe aceştia. De aici derivă necesitatea unei maxime 

responsabilităţi faţă de comportamentele şi interveneţiile educatorului. 

            Managementul clasei cuprinde trei componente esenţiale: managementul conţinutului, 

managementul problemelor disciplinare şi managementul relaţiilor interpersonale. 

            Noile metodologii în cunoaşterea(epistemologia) ştiinţifică actuală, arată că este nevoie 

de cooperare, comunicare pentru a realiza atributele ei actuale: abordarea globalistă, 

interdisciplinară, calitativă, constructivizată, apropierea de realitatea aplicării ei practice. 

            Mediul social al clasei, motivarea socială a învăţării, climatul de muncă, tipurile de 

relaţii interpersonale influenţează planificarea, organizarea, realizarea educaţiei. 

            Cercetările demonstrează că incidenţa ridicată a problemelor disciplinare în clasă are 

un impact semnificativ asupra eficienţei predării şi învăţării. Problemele de disciplină sunt 

generatoare de periculozitatea pentru climatul, sănătatea, chiar şi siguranţa grupului, ele 

constituindu-se în elemente de perturbare şi frânare a procesului instructiv-educativ. 

            Managementul problemelor disciplinare se referă la tehnici necesare rezolvării 

problemelor de disciplină a clasei.În opinia lui Iverson şi Froyen, managementul problemelor 

disciplinare este esenţial pentru crearea unui demers de predare-învăţare ordonat, orientat spre 

rezolvarea sarcinilor, care să asigure elevilor mai multă independenţă şi autonomie în procesul 

de socializare. 

            Componentele unui plan managerial al problemelor disciplinare sunt: aprecierea 

comportamentului responsabil, corectarea comportamentului neadecvat, ignorarea, controlul 

consecvent, mustrari verbale blânde, amânarea, aşezarea diferenţiată în clasa a elevilor, tehnica 

,,timpului datorat”, eliminarea, înştiinţarea părinţilor, stabilirea regulilor de comportament în 

afara clasei. 

            Ţinând cont de aceste componente, Sharon R. Berry în lucrarea  ,,100 Ideas that work! 

Discipline în the classroom “, sub egida Associaţion of Cristian Schooles Internaţional, 

stabileşte o serie de principii solide pentru instaurarea disciplinei în clasă, întemeiate pe o bază 

creştină. Iată-le prezentate succind într-o adaptare de tip investigative analitic de Romiţă  Iucu 

în cursul de ,,Pedagogie”(Credis 2001-2002). 
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            Principii călăuzitoare: stabileşte relaţii personale de preocupare şi grijă faţă de toţi 

elevii tăi; învaţă-i pe elevi să respecte principiile structurii de autoritate şi fii  tu însuţi un model 

în acest sens; dezvoltă şi dă dovadă de autodisciplină; tratează-i pe părinţii elevilor tăi ca pe 

nişte parteneri. 

           Pregătiri necesare pentru asigurarea succesului: pregăteşte-ţi sala de clasă pentru a 

putea desfăşura ore ordonate şi disciplinate; menţine un mediu fizic adecvat; fii organizat; 

stabileşte activităţi algoritmice pentru fiecare activitate educativă; folosete asezarea băncilor 

ca pe o metodă specifică de realizare a unei bune discipline; stabileşte reguli implicite,pentru 

clasa ta; încurajează-i pe elevii care respectă aceste reguli; punctualitatea este o recomandare 

esenţială pentru instaurarea unui climat de disciplină; pregăteşte-ţi anticipat activitatea de 

predare; pune-ţi în valoare propriile capacităţi manageriale (managementul clasei de elevi). 

            Metode şi procedee generale: alege o imagine idealizată pentru clasa ta; adaptează-ţi 

sarcinile de predare capacităţilor de învăţare ale elevilor; integrează ,,viaţa” –concretul în 

activităţile de predare, implicându-i pe elevi în situaţii de viaţă concrete; nu utiliza un material 

care solicită prea mult timp pentru prezentare şi care poate crea o confuzie prin mânuirea 

acestuia; elimină plictiseala care poate rezulta din repetarea monotonă şi din activitatea intensă, 

îndelungată; respectă diferitele stiluri de învăţare ale elevilor, precum şi caracteristicile lor de 

personalitate; oferă alternative şi ,,ocazii” de învăţare elevilor pentru a exploata capacităţile lor 

de decizie şi de opţiune; concentrează-te asupra a ceea ce elevii vor face şi mai puţin asupra a 

ceea ce ei vor citi, vor scrie, vor spune; dirijează sarcinile de învăţare către nivelele superioare 

ale gândirii; dă-le elevilor tăi un motiv pentru care să lucreze; asigură-le elevilor ocazia de a se 

organiza şi de a lucra pe grupe; dă-le posibilitatea tuturor elevilor, chiar şi celor mai dificili, de 

a accepta roluri responsabile de conducători, întrucât acestea pot influenţa pozitiv atitudinea 

elevilor; discută deseori cu elevii tăi despre imaginea ideală a clasei din care fac parte; asigură 

interacţiuni bogate şi variate; transmite-le elevilor ideea că eşti mândru de ceea ce ei devin şi 

de ceea ce ei realizează; fii un model pentru elevi în modul în care faci faţă crizelor, 

dezamăgirilor, frustărilor şi mâniei; fii tu însuţi, fii realist şi original; copiii au nevoie de un 

,,dascăl”, de un educator nu de un partener de joacă; insistă tot timpul asupra respectului faţă 

de adulţi; arată întotdeauna politeţe şi respect faţă de elevi; manifestă optimism pedagogic în 

strategiile pe care le utilizezi în activitatea de predare; fii consecvent; fii drept, fără discriminări 

şi favoritisme; concentrează-te pe ascultarea activă; manifestă atenţie pentru ca elevii şi părinţii 

acestora să nu înţeleagă greşit apropierea ta fizică, mângâierile, atingerea pe umăr şi 

îmbrăţişările; dă-ţi toată silinţa pentru a nu nutri antipatie faţă de unii dintre elevi pentru faptele 

lor; nu da dovadă de mânie; nu-i umili pe elevii tăi şi nu folosi sarcasmul în activitatea 

educaţională; fii atent la ,,capcana cuvintelor aspre şi critice”, deoarece numai în aparenţa 

cuvintelor aspre aduc reacţia dorită; nu reacţiona exagerat şi nu transforma incidentele minore 

în confruntări majore; nu interveni dacă un comportament nedorit va dispărea de la sine; nu 

ameninţa cu nici o acţiune pe care nu poţi sau nu o vei îndeplini; tratează comportamentul 

nedorit în mod individual; nu generaliza şi nu culpabiliza întregul grup pentru aceasta; dacă 

unele comportamente nedorite sunt răspândite în întreaga clasă concentrează-te asupra liderului 

acesteia; nu invita elevii la delaţiune, nu-i pune în postura de a-şi pârî colegii; respectă regula 

pedepsei naturale corectând anumite comportamente negative tocmai prin consecinţele lor 

naturale; foloseşte cât mai puţine cuvinte cu un efect cât mai mare; nu-ţi fie teamă să araţi că 

ai simţul umorului; nu uita: ironia este prima formă a agresivităţii verbale; fii destul de „mare” 

ca să admiţi că ai greşit şi că poţi să ceri uneori chiar şi scuze; alcătuieşte un istoric al clasei 
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tale folosind instantanee, modele de lucrări, decupaje cu realizările elevilor, un buletin 

informativ al  clasei; foloseşte povestiri pentru a ilustra comportamentul pe care încerci să îl 

încurajezi; alcătuieşte o listă cu citate celebre care se potrivesc cel mai bine clasei de elevi pe 

care o conduci; adună-ţi un dosar de idei cu privire la modul în care poţi să-ţi umpli ,,timpul 

mort”; menţine legătura cu elevii şi cu părinţii acestora chiar şi în afara orelor de curs, printr-o 

convorbire telefonică, o carte poştală, o scrisoare, care demonstrează că le eşti solidar şi 

apropiat; trimite-le părinţilor atât informaţiile negative cât şi cele pozitive cu privire la  copiii 

acestora, prezentându-le într-o serie care debutează cu cele pozitive; propune-ţi în fiecare zi să 

ai mai degrabă interacţiuni pozitive decât negative, atât cu clasa în general, cât şi cu elevii care 

creează probleme . 

          Strategii specifice utilizate în procesul de asigurare a disciplinei în clasa de elevi: 

uneori faptele vorbesc mai puternic decât vorbele; utilizează metodele nonverbale şi de 

continuitate; utilizează tăcerea ca mijloc corectiv; încearcă să nu te adresezi clasei până când 

nu ai certitudinea că toţi elevii dovedesc comportamentul disciplinat de ascultare; încearcă să 

stabileşti un contact vizual permanent cu elevii; în vederea semnalării unui comportament 

disciplinat al elevului aşează în dreptul său, pe bancă steguleţe sau steluţe, diminuând, sau 

mărind după caz, numărul lor; evită întrebările al căror răspuns este aşteptat după o ordine 

previzibilă; pune mai întâi întrebarea şi apoi nominalizează elevul care urmează să răspundă; 

fi gata să schimi metoda de lucru cu una de genul întrebare – răspuns, când simţi că elevii au 

obosit să te asculte doar pe tine; orientează-i pe elevi către operaţia de extragere a unor principii 

de viaţă din conţinutul academic predat; consiliază-l pe elevul care are probleme, rămânând în 

permanenţă la dispoziţia acestuia; organizează-ţi activitatea în sensul solicitării unor sarcini 

precise de la elevi; recunoaşte şi indică, pe cât posibil chiar şi verbal, cele mai mici îmbunătăţiri 

în comportamentul elevilor şi încurajează-i, concentrează-te asupra elevului cu un 

comportament regulamentar, laudă-l şi felicită-l pentru aceasta; încearcă să comunici cu elevul 

indisciplinat, întrebându-l dacă şi cum poţi să-l ajuţi, aceasta dându-ţi ocazia să te apropii cât 

mai mult de el, în situaţii dificile foloseşte o voce scăzută pentru discursul din clasă şi nu ridica 

tonul, pentru ca elevul să depună un efort în plus pentru a te asculta, în loc să vorbească sau să 

facă gălăgie; recunoaște că atunci când un elev persistă în indisciplină, acest fapt este deseori 

un semn al unei nevoi mai profunde, de obicei nevoia de atenţie sau de dragoste; dă dovadă de 

multă răbdare. 

           Metode de intervenţie personală: dacă toate eforturile tale de a lucra cu un elev într-

un grup eşuează, abordează-l pe elev în particular; după unul sau mai multe cazuri în care ai 

discutat în particular cu elevul, gândeşte-te să închei cu el un acord scris cu privire la 

comportamentul său; în contractul sau în înţelegerea stabilită cu un elev, după o discuţie 

personală cu el, se poate stabili un cod de semne pentru a  putea fi folosit la focalizarea atenţiei 

asupra devierilor comportamentale; în cazul în care simţi că eşti ineficient şi că nu ai ajuns la 

nici un rezultat consultă-te cu consilierul şcolar şi apoi cu directorul instituţiei de învăţământ 

respective; nu discuta situaţia elevului cu alte persoane; nu ezita să iei legătura cu părinţii, dar 

fii atent la metoda pe care o foloseşti; consideră-i pe părinţii elevului nişte aliaţi; dacă un elev 

continuă să fie indisciplinat şi nu se schimbă în urma măsurilor luate pentru ameliorarea 

comportamentului său, trebuie făcuţi paşi serioşi pentru depistarea conflictelor emoţionale 

posibile, a tulburărilor de atenţie, a problemelor de învăţare sau a altor cauze care se află la 

baza acestei indiscipline 
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            Cu siguranţă, fiecare grup sau clasă de elevi se confruntă cu problemele abordate şi 

studiate de Associaţion of Cristian Schooles Internaţional şi anume: discuţii necontrolate şi 

plimbări în timpul orei de curs; lipsă de respect faţă de cei în poziţii autoritare; necinstea, 

minciuna; rezistenţa pasivă /nonimplicarea; comportarea sfidătoare 

            Sugestiile şi recomandările acestor acţiuni au avut menirea să stimuleze gândirea 

noastră  ca şi cadre  didactice care le-am putut completa cu atitudini personale. Astfel la nivelul 

grupei pe care o conducem avem  prezentate panouri funcţionale cu : aprecierea copiilor 

(recompense, buline negre, buline roşii); fapte bune, fapte rele; evenimente; regulile clasei; 

ocazii speciale 

            Toate aceste panouri  sunt completate la zi, în funcţie de comportamentul copiilor din 

grupă. 

 

Bibliografie:  

 *ROMITĂ IUCU, Managementul şi gestionarea clasei de elevi, 2000, Ed. Polirom, Iaşi 

 *ROMITĂ IUCU, Pedagogie, Credis, 2001-2002 

 *E. Joiţa, Managementul şcolar, Ed. Gh. C. Alexandru, Craiova 1995 Berry, Sharon R. ,100 

Ideas that work! Discipline în the classrom, Colorado Springs; Colorado, 80935, 1995 

 

Competenţele profesorului eficient şi facilitarea învăţării active 

Prof. Andreianu Milena 

                                                                  Sc. Gimn. “Virgil Calotescu” G.P. N. Bascov 

 

 

            Pedagogia postmodernistă are în vedere nişte educatori care să fie  aceia care uşurează 

cunoaşterea şi participă la construirea cunoaşterii. Cunoaşterea se realizează pentru că este 

utilă. Relaţiile educator-educat sunt deschise, bazate pe sprijin reciproc, pe dialog constructiv 

şi pe cooperare. Această viziune promovează colaborări strânse ale şcolii cu comunitatea 

educativă presupunând reîntoarcerea elevilor către lume, promovând investigaţiile, 

interogaţiile, discuţiile. Se renunţă la control, punându-se accent pe proces. Profesorul este 

animator, moderator. 

          Analizând pozitia cadrului didactic în fata problemelor instruirii şi ale învăţării, 

profesorul Ioan Neacşu afirma că „educatorii sunt solicitaţi astăzi, în mod continuu, să 

promoveze învăţarea eficientă, şi nu orice învăţare eficientă, ci una participativă, activă şi 

creativă.” Activităţile propuse elevilor în scopul sporirii gradului de implicare activă şi creativă 

în şcoală, trebuie să asigure: stimularea gândirii productive, a gândirii critice, a gândirii 

divergente şi laterale libertatea de exprimare a cunoştinţelor, a gândurilor, a faptelor. În acest 

sens apar ca adecvate activităţile care cer spontaneitate şi contribuie la dezvoltarea 

independenţei în gândire şi acţiune. 
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 Lecţia de predare-învăţare devine astfel “o aventură a cunoaşterii” în care copilul 

participă activ, după puterile proprii, întâlnind probleme şi situaţii dificile, examinându-le şi 

descoperind soluţii plauzibile. Rolul profesorului constă mai mult în cel de stimulare şi dirijare, 

iar motivaţia activităţii reiese din participarea entuziastă a cadrului didactic. Elevul e implicat 

atât în procesul de predare, de învăţare şi de evaluare, iar disciplina devine autodisciplină a 

muncii şi interesului, asigurată de satisfacţia cooperării. Conduita creativă a cadrului didactic 

este unul din factorii care asigură dezvoltarea potenţialului creativ al elevilor. Predarea, ca 

proces creativ, presupune ca profesorul să medieze între elev şi lumea ce-l înconjoară. El 

trebuie nu numai să organizeze spaţiul şi activitatea, ci şi să participe alături de elevi la 

elaborarea cunoştinţelor; să servească drept model în legăturile interpersonale şi să încurajeze 

interacţiunile cooperante dintre elevi 

          Predarea eficientă este acea predare proiectată şi desfăşurată în conformitate cu cele 

mai noi, dar validate social, date ştiinţifice din domeniul psihologiei dezvoltării, psihologiei 

învăţării, psihologiei educaţiei, psihologiei comunicării, teoriei informaţiei, etc. În acelaşi timp, 

este o predare centrată pe elev. Predarea centrată pe elev respectă individualitatea copilului - 

interesele, ritmul de învăţare, stilul de învăţare. Mai mult decât atât,  valorifică şi  valorizează 

experienţa cognitivă, afectivă, practică a elevului ajutându-l să o îmbogăţească, să o 

restructureze. Apelând la aceasta experienţă, profesorul formează receptivitatea reflexivă a  

elevului faţă de cunoaştere, faţă de diversitatea surselor informaţionale, îi stimulează 

independenţa şi responsabilitatea, spontaneitatea şi creativitatea, analiza critică şi dorinţa de 

dezvoltare personală, promovează dialogul autentic cu elevul şi dintre elevi, îl învaţă să aplice 

şi cum sa aplice achiziţiile sale; face posibil accesul elevului la reflecţie, la experimentare 

mintală şi practica. Îl învaţă să observe şi să descopere cauze, consecinţe, însuşiri esenţiale, să 

înregistreze descoperirile sale şi să le aplice în mod conştient în vederea rezolvării problemelor 

importante pentru el şi pentru alţii. În predarea centrată pe elev, profesorul este un organizator 

al situaţiilor de instruire, un coordonator şi îndrumător al elevului, un consultant în metode de 

învăţare, un exemplu de învăţare continuă.  

În urma unui efort de sinteză a concluziilor cercetărilor întreprinse până în prezent în 

domeniul psihologiei învăţării, privind, în special, condiţiile în care predarea poate înlesni 

realizarea obiectivelor educative propuse elevilor, s-au formulat mai multe teze, în legătură cu 

caracteristicile, implicit competenţele, unui profesor eficient: 

1. Stabileşte cu claritate obiectivele educative pe care urmează să le realizeze elevii. 

Aceasta presupune ca profesorul să posede, de exemplu, competenţa de a identifica 

obiectivele educative de atins, prin luarea în consideraţie a caracteristicilor elevilor săi 

şi a aşteptărilor comunităţii sociale, de a operaţionaliza obiectivele alese spre a fi 

propuse elevilor, de a utiliza diferite tehnici de analiză sarcinilor de învăţare implicate 

în realizarea fiecărui obiectiv selecţionat; 

2. Le prezintă elevilor care sunt cele mai înalte performanţe, în anumite limite rezonabile, 

la care se aşteaptă ca ei să se ridice în realizarea diferitelor activităţi care le sunt 

propuse; 

3. Identifică şi concepe activităţi de învăţare care sunt relevante pentru contextele reale de 

viaţă cotidiană a elevilor; 
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4. Manifestă preocuparea de a se adapta la diversitatea elevilor prin selecţionarea unor 

strategii de instruire şi a unor materiale de învăţare care sunt adecvate vârstei, pregătirii 

anterioare, valorilor culturale şi nevoilor individuale de educaţie ale elevilor; 

5. Creează şi menţine în sala de clasă un climat de lucru care favorizează învăţarea, 

motivaţia intrinsecă a învăţării şi dorinţa de a realiza sarcinile de lucru propuse; aceasta 

presupune, de exemplu, o serie de competenţe de management al clasei, începând cu 

cele legate de aranjarea mediului fizic al clasei, astfel încât să se înlesnească 

interacţiunea dintre profesori şi elevi, stabilirea împreună cu elevii a unor limite 

rezonabile în care trebuie să se înscrie comportamentul fiecăruia şi terminând cu cele 

legate de crearea unei atmosfere de lucru, destinse, încurajarea procupării elevilor de a 

se autocontrola continuu şi competenţele de tratare corespunzătoare a manifestărilor de 

indisciplină; 

6. Încurajează interacţiunea socială a elevilor în discutarea şi realizarea diverselor 

activităţi de învăţare legate de tema supusă studiului; 

7. Oferă elevilor o structură de lucru de natură să ghideze activitatea de învăţare a elevilor 

şi comportamentul lor în timpul lecţiei; 

8. Înlesneşte elevilor prelucrarea / procesarea intelectuală a informaţiilor punându-i în 

situaţia de a desfăşura activităţi care implică procese cognitive ce îi vor ajuta să înveţe 

şi să-şi reamintească informaţia. De exemplu, evidenţierea legăturilor logice dintre 

diferite informaţii, solicitarea elevilor în a realiza extrapolări sau în a stabili implicaţii 

posibile ale unui fapt costatat, încurajarea exprimării în maniere diverse – grafice, 

simbolice, semantice – iniţierea unor activităţi speciale cu elevii cu dificultăţi de 

învăţare sau stiluri cognitive specifice ş.a.; 

9. Îi ajută pe elevi să stăpânească esenţialul – acele cunoştinţe şi deprinderi care sunt de 

bază pentru studierea la nivel superior a unui domeniu, cerinţă care implică ea însăşi 

din partea profesorului capacitate de esenţializare; 

10. Oferă elevilor sarcini de lucru, provocatoare, interesante, de natură să stimuleze 

dezvoltarea lor intelectuală; de exemplu, sarcini care îi pun pe elevi în situaţia de a-şi 

testa ceea ce au învăţat efectiv şi a stabili ce urmează să înveţe; sarcini care presupun 

exersarea unor strategii de soluţionare a unei anumite categorii de probleme dificile sau 

a unor strategii prin care îşi pot dezvolta anumite competenţe etc.; 

11. Propune activităţi de învăţare care solicită elevilor activităţi intelectuale de un înalt 

nivel de complexitate; 

12. Realizează o continuă monitorizare a progresului elevilor în realizarea obiectivelor 

educative care le-au fost propuse 

Conducerea proceselor de instruire presupune competenţe legate de: 

 Organizarea mediului fizic al clasei; 

 Motivarea şi stimularea elevilor; 

 Prezentarea sarcinilor de lucru; 
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 Stabilirea/menţinerea regulilor de comportare în clasă; 

 Punerea întrebărilor şi formularea răspunsurilor; 

 Prezentarea sistematică a conţinutului; 

 Conducerea discuţiilor / a activităţilor în grupuri mici; 

 Conducerea activităţilor individuale diferenţiate 

 Furnizarea feedback-ului; 

 Stimularea gândirii inductive/deductive a elevilor şi antrenarea lor în rezolvarea de 

probleme; 

 Utilizarea diferitelor tipuri de hardware (echipamente audio-vizuale, calculatoare etc.) 

Dezvoltarea personalităţii copilului presupune competenţe legate de: 

   -  Iniţierea unor demersuri menite să dezvolte conştiinţa de sine a copilului şi a 

capacităţilor sale metacognitive; 

   - Iniţierea unor acţiuni educative pentru dezvoltarea abilităţilor de interacţiune socială 

ale copilului; 

   - Iniţierea unor activităţi educative pentru dezvoltarea deprinderilor elevilor de a învăţa 

cum să înveţe; 

   - Iniţierea unor activităţi educative pentru dezvoltarea simţului responsabilităţii. 

     În contextul creat de reformele educaţionale care se desfăşoară atât in ţara noastră, cât 

şi în multe alte ţări, context al globalizării şi integrării regionale sau mondiale, au fost acceptate 

câteva caracteristici dezirabile ale profesorilor, ţinând cont de compeţentele specifice 

profesiunii didactice: 

 Profesorii competenţi sunt devotaţi elevilor şi învăţării realizate de aceştia: îi 

tratează în mod echitabil, înţeleg modul în care elevii se dezvoltă şi învaţă, sunt 

conştienţi de influenţa contextului şi a culturii asupra comportamentului, încurajează 

menţinerea stimei de sine, responsabilitatea şi respectul elevilor pentru diferenţele 

individuale, culturale, religioase şi rasiale. 

 Profesorii competenţi cunosc disciplinele pe care le predau şi modul în care să 

predea acele discipline elevilor: cunoaşterea în profunzime a disciplinei, dezvoltă 

capacităţi analitice şi critice cu privire la acele cunoştinţe, înţeleg unde pot să apară 

dificultăţi şi adaptează stilul de predare în mod corespunzător, creeează trasee 

multiple pentru parcurgerea temelor specifice disciplinei, fiind adepţii învăţării 

elevilor prin formularea unor idei personale. 

 Profesorii competenţi sunt responsabili pentru managementul şi monitorizarea 

modului în care elevii învaţă: crează, menţin şi modifică spaţiul pentru a capta şi 

susţine interesul elevilor, utilizează eficient resursele temporale, invită alţi adulţi să 

participe la activităţile de predare organizată, sunt adepţii negocierii unor reguli liber 
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acceptate de interacţiune socială între elevi, elevi-profesori, ştiu să motiveze elevii 

pentru a învăţa, evaluează obiectiv progresul fiecărui elev. 

 Profesorii competenţi se gândesc sistematic la modul în care predau şi învaţă din 

propria experientă: inspiră elevilor: curiozitate, tolerantă, onestitate, respect faţă de 

diversitate; extrag din cunoaştera dezvoltării umane subiecte de instruire şi educaţie, 

sunt angajaţi în învăţarea continuă şi îi încurajează pe elevi să aibă o perspectivă 

asemănătoare, aprofundează cunoaşterea, îşi îndreaptă judecăţile, adaptează 

predarea la noile descoperiri. 

 Profesorii competenţi sunt membrii ai unor comunităţi care învaţă: contribuie la 

eficacitatea şi eficienţa şcolii, cunosc resursele comunităţii care pot fi contactate 

pentru a acţiona în beneficiul elevilor, găsesc modalităţi de a lucra colaborativ şi 

creativ cu părinţii. 

Profesor eficient este acela care îi valorizează pe toţi elevii din clasă, care le acordă 

şanse egale, care stabileşte obiective operaţionale pentru toţi şi pentru fiecare şi care le atinge 

în cea mai mare măsură posibilă. Un profesor eficient, de succes, facilitează progresul şcolar 

al tuturor elevilor unei clase.  Nu trebuie uitat că atitudinile şi aşteptările profesorului faţă de 

elevi sunt fundamentale pentru reuşita acestora. Pentru copii, profesorii de succes sunt cei care 

au atitudine profesională dezirabilă; au o atitudine pozitivă faţă de responsabilităţi şi muncă, 

faţă de elevi, îşi extind rolul şi peste programul şcolii. Ca profesor trebuie să simţi plăcerea de 

a lucra cu copiii, o anumită afecţiune pentru aceştia însoţită însă şi de o detaşare profesională. 

    Roluri principale ale unui profesor: 

    - furnizor de informaţie; 

    - model de comportament; 

    - creator de situaţii de învăţare; 

    - consilier şi orientator; 

    - evaluator şi terapeut; 

    - organizator şi conducător. 

          Profesorul care pune elevul în centrul procesului didactic este interesat de valori, 

atitudini şi competenţe şi nu de cunoştinţe factuale şi teoretice; învaţă elevul să realizeze 

schimb de experienţă profesională şi culturală cu ceilalţi, să gândească în interacţiune cu ceilalţi 

şi cu viaţa însăşi. Interesat de pregătirea elevului pentru viaţă, profesorul propune elevului 

abordarea integrală şi în interacţiune a obiectelor/fenomenelor/proceselor, îl ajută să-şi formeze 

o concepţie clară, dinamică asupra realităţii, o cultură a învăţării formative; îi furnizează 

instrumente de autocunoaştere şi autoevaluare, îi oferă posibilităţi pentru autocunoaştere şi 

autoevaluare. 
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Obiceiurile de iarnă aproape de mintea și inima copiilor 

 

Prof. înv. preșcolar Florica Boroi 

                                                                G.P.P. Micul Prinț, Pitești 

 

Motto: Deschide ușa, creștine! 

          Poporul român zămislește valori ce constituie documente ale unei spiritualități ce 

dăinuiește peste veacuri.  

            Astfel, din comoara de neprețuit a folclorului românesc fac parte și colindele.          

Colindatul este o practică rituală veche, de esență creștină, ce cuprinde obiceiurile de iarnă. 

             Colindele noastre răsfrâng ca o oglindă fidelă tot trecutul neamului. Ele arată 

mentalitatea și talentul celor ce le-au născut, viața lor religioasă, intelectuală și morală, raportul 

lor familial și social.  

Sărbătorile de iarnă ale Crăciunului și Anului Nou cumulează numeroase obiceiuri 

populare tradiționale.  

           Obiceiurile de iarnă sunt creații ale oamenirilor din satele noastre de munte, de deal și 

de câmpie, sunt mărturii care confirmă cuvintele lui Lucian Blaga: Eu cred că veșnicia s-a 

născut la sat.  

          Obiceiurile de iarnă însoțesc sărbătorile și prelejuiesc manifestări de deosebită bogăție 

folclorică. În cursul vremurilor au intervenit anumite modificări în conținutul creațiilor 

populare. Unele creații, nefiind tipărite, s-au pierdut, Altele, cele mai multe și mai adânc 

înrădăcinate s-au păstrat și dezvoltat, fiind deosebit de valoroase, oglindind preocupările și 

credința oamenilor. Este o datorie de suflet să ne aplecăm asupra acestor comori.  

          Iarna este cea mai frumoasă perioadă a anului, în care darurile, luminile, bucuria, totul 

se combină și se îmbină într-o atmosferă de sărbătoare. Fiecare dintre noi așteaptă Crăciunul, 

încercând pe cât posibil, să respecte tradițiile, să fie generos și alături de familie.  
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         Semnificația profundă a Crăciunului este extraordinară pentru că reprezintă maxima 

coborâre a lui Dumnezeu la oameni sau suprema dovadă a iubirii pe care Dumnezeu o poartă 

oamenilor.  

         Sărbătorile de iarnă ale Crăciunului și Anului Nou cuprind numeroase obiceiuri 

populare tradiționale pe meleaguri argeșene, cum ar fi: Steaua, Sorcova, Plugușorul, Capra – 

obiceiuri de iarnă aproape de mintea și inima copiilor.  

         Pornind de la acest adevăr suprem, ca educatoare mi-am propus întotdeauna să formez 

copiilor conceptele de sărbătoare, datini, obiceiuri, tradiții, un comportament moral creștin, să 

educ copiii în spiritul culturii naționale. Pe lângă activitățile desfășurate în cadrul proiectelor 

din grădiniță, o atenție deosebită am acordat-o activităților extracurriculare.  

         Copilul este primul moștenitor al naturii mărețe, este ca o pasăre care dorește să își ia 

zborul. Zborul copilului nu poate fi restricționat, el dorește să fie liber, să atingă înălțimi 

nemărginite, să-și cunoască rădăcinile, strămoșii cu tradițiile și obiceiurile , pe care le-au lăsat 

moștenire urmașilor. 

         Timpul liber este cel care stimulează zborul, activitatea viitoare a copiilor, îi recrează, 

de aceea, cu toții au dreptul la timp liber, vacanță, joacă și participări la activități culturale și 

artistice. 

        Activitățile extrașcolare joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea fizică și 

psihică a unui copil, îi dezvoltă diferite abilități, fiind caracterizate prin amuzament, relaxare, 

optimism, îi îmbogățește experența de viață, îl face mai bogat prin cunoaștere. Prin intermediul 

acestora, copilul va învăța să interacționeze mai ușor cu cei din jur și va putea să exceleze în 

anumite domenii spre care are înclinații, să ia cunoțtință pe viu sau indirect cu folclorul, tradiții 

și obiceiuri unice în lume prin bogăția mesajului și valoarea artistică. 

        Mulți copii își petrec timpul liber în fața calculatorului sau televizorului și, prin urmare, 

au un stil de viață sedentar. În acest sens activitățile extrașcolare pot deveni o metodă eficientă 

prin care copiii pot fi ținuți departe de aceste vicii tehnologice, putând să-și canalizeze energia 

către lucruri cu adevărat importante și să-și dezvolte spiritul de competiție. 

        Implicarea copilului într-o activitate extrașcolară trebuie să aibă loc încă de la vârsta 

preșcolară. În alegerea acestor activități cu valoare nonformală trebuie să se țină cont și de 

opțiunile copilului. În caz contrar, acesta nu se va implica cu plăcere în programul respectiv. 

De preferat ca activitățile extracurriculare să nu-i ocupe tot timpul liber, ci să-i rămână un 

interval și pentru joc, activitatea dominantă la vârsta preșcolară, și pentru relaxare. În principiu 

activitățile din afara programului din grădiniță îi oferă un alt mod de dobândire a informațiilor. 

       Vizitele, excursiile stimulează copiii, dobândesc cunoștințe din diferite domenii: istorie, 

tradiții, port popular, obiceiuri specifice diferitelor anotimpuri, geografie, își formează 

reprezentări despre nivelul de civilizație al oamenilor, despre flora și fauna diferitelor zone 

geografice. Ele constituie adevărate puncte de documentare și îmbogățire a experenței de viață. 

Deosebit de eficiente, în acest sens, s-au dovedit a fi cele organizate la Muzeul Județean, 

Muzeul Satului, Muzeul Golești. 

       Teatrul de păpuși, spectacolele introduc copiii în lumea artei, dezvoltându-le partea 

creativă. Spectacolele pun copilul în rol de spectator și înseamnă pentru el o inepuizabilă sursă 
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de impresii puternice, stimulează afectivitatea, deschide apetitul pentru artă: cărți, teatru, 

muzica, pentru tradiții și obiceiuri. Inspirate din literatura populară sau cultă, cum ar fi 

„Amintiri din copilărie” de I. Creangă.  

       Arta le stimulează creativitatea. Cercurile de pictură, dans din cadrul Palatului copiilor 

sau activitățile desfășurate în parteneriat cu Liceul de artă Dinu Lipatti – Armonie și culoare -  

sunt benefice copiilor. Dansul, cântatul colindelor sunt o alegere foarte bună, deoarece le 

dezvoltă copiilor imaginația și creativitatea. Însă copilul nu trebuie forțat să devină cel mai bun 

în unul dintre aceste domenii, mai ales dacă nu este suficient de dedicat, De asemenea, astfel 

de îndeletniciri se potrivesc ca o mănușă copiilor timizi, deoarece, în felul acesta, reușesc să 

stabilească mai ușor contacte cu ceilalți. 

         Serbările, festivalurile: Din bătrâni se povestește, Românește așa a fost..., Tradițiile și 

obiceiurile de iarnă, Datini și obiceiuri de iarnă, Galbenă gutuie, Deschide ușa, creștine! 

marchează evenimente importante în viața copilului.   

         Serbarea este întotdeauna o sărbătoare în viața copiilor. Orice serbare prilejuiește 

evaluarea poeziilor, cântecelor, dansurilor îndrăgite. Conținutul lor constituie un suport 

educativ, afectiv și de amuzament pentru toți participanții.  

       Momentele de intensă trăire – aplaudate cu căldură de către părinți, bunici, prieteni, 

nasc în sufletul preșcolarilor aspirația de armonie și bucurie ce va contribui la construirea 

personalității. Cântând, dansând, recitând, interpretând un rol dintr-o scenetă, Mâinile 

Crăciuniței, preșcolarii își perfecționează deprinderile artistice, își dezvoltă gustul pentru 

frumos,aptitudinile pentru arte. Reușita unei serbări întărește sentimentul apartenenței la 

colectiv, mândria de a fi printre  Copiii grădiniței. Serbarea este o experență unică, o amintire 

frumoasă și de neuitat pentru toți participanții: copii, educatoare, părinți. 

       Cu prilejul diferitelor evenimente i-am mobilizat pe copii la serbările Pomului de iarnă 

sau În așteptarea lui Moș Crăciun, convinsă fiind că sunt prilejuri de punere în valoare a 

potențialului creator de care dispun, de formare de competențe și mândrie națională. 

      Participarea la concursuri constituie ,de asemenea, o modalitate de evaluare, de a intra 

în competiție cu alți copiii și de a le impulsiona dorința de cunoaștere, de apreciere și 

autoapreciere a tot ce cunosc despre străbuni și o parte din ceea ce ne identifică ca neam în 

marea familie a popoarelor lumii. 

      În ceea ce privește activitățile extracurriculare desfășurate la grupă, acestea au fost 

deosebit de variate și atractive, contribuind la realizarea obiectivelor urmărite și la dezvoltarea 

personală a grupurilor țintă. Activitățile au fost realizate pe baza documentelor proiectate, pe 

baza parteneriatelor încheiate cu diverse unități culturale, comunitare și au avut la bază 

planificări stabilite încă de la începutul anului școlar pornind de la opțiunile copiilor, pe care 

le-am respectat cu rigurozitate. 

     Ajutați copiii să zboare!  

     Ei sunt păstrătirii de valori ai neamului nostru. 
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Desenul – modalitate de cunoaşterea copilului 

 

Anghel Janina,  

G.P.N. Florile Soarelui, Mioveni   

 

          ”Copilul este copil pentru a dobândi, în timp, experiența vieții: copilul este mic pentru 

a deveni mare. Acesta este rostul copilăriei, este funcția ei.”(P. Velciov, 1994) 

 

           Limbajul plastic are misiunea de a echilibra si armoniza relatiile copilului cu natura, cu 

ceilalti, cu sine. Datele obtinute în urma investigatiei personalitãtii copiilor prin aceastã tehnicã 

proiectivã oferã o imagine profundã asupra maturizãrii lor afective si de relationare. Pe mãsurã 

ce deseneazã, gândirea încearcã sã mentinã ideea initialã, iar imaginatia încearcã sã aducã 

temele interioare în prim-planul trãirii. Trasajul liniilor, culorile folosite, geometria formelor, 

tema abordatã, persoanele prezente în desen sunt caracteristici ale desenului pe baza cãruia se 

încearcã descifrarea trãirilor copilului. 

          Desenul nu este doar o modalitate de autocunoaştere şi de  autodezvoltare, ci şi un 

mijloc de comunicare şi de intrare în  relaţie cu alte persoane, prin utilizarea desenului în grup. 

Culorile alese, tipul de instrument pentru desen, modul în care desenează, suprafaţa ocupată 

pentru a se exprima, toate acestea sunt detalii foarte importante pentru cunoaşterea copilului. 

Desenul îi ajută să comunice, să accepte şi să colaboreze. 

        Desenul este cel care dezvaluie  ceea ce copilul evita sa spuna prin cuvinte,de teama sa 

nu-i supere pe adultii sai favoriti (mama,tata,bunica,bunicul),este calea naturala de eliberare a 

tensiunilor produse de dorinte neimplinite sau de suferinte nesolutionate,fiind cea mai la 

indemana modalitate de a explora universul copilului, de a-l cunoaste asa cum este,dar si de a 

ne vedea pe noi insine,prin ochii copilului. 

      DESENUL, EXPRESIE A INTELIGENTEI  ȘI A AFECTIVITATII 

      Desenele şi picturile se pot utiliza în diferite moduri şi cu multiple obiective: 

 Prin desen şi pictură copilul îşi exprimă sentimentele, trăirile, nevoile, se exprimă pe 

sine,  descoperindu-şi astfel identitatea. Pictura, ca şi desenul, este un joc, un dialog 

între copil şi adult, este un mijloc de comunicare. 
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 Desenul rămâne întotdeauna un mod de a descrie povestea care nu poate fi spusă în 

cuvinte. Culorile, hârtia, îl pot stimula pe copil să povestească diferite întâmplări, să 

scoată la iveală scene din viaţa sa, pe care nu le poate exprima altfel. Povestea desenată 

de copil relevă foarte clar trăirile şi sentimentele copilului. 

Desenul poate fi utilizat în diferite scopuri: 

 ca test al nivelului mental – pornind de la un desen se poate evalua inteligența copilului 

(coeficientul intelectual); 

 ca mijloc de comunicare – desenele pot îndrepta un eventual defect de stăpânire a 

limbii; ele narează grafic ceea ce copilul simte, dar nu poate verbaliza; 

 ca mijloc de explorare al afectivităţii copilului; 

 ca mijloc de cunoaştere al propriului corp şi al situării în spaţiu. 

        Un simplu test nu ajunge pentru stabilirea unui diagnostic; desenul trebuie situat în 

contextul sociocultural al copilului. Grație acestei metode se poate ajunge la o mai bună 

cunoaștere a copilului, dar nu există întotdeauna o ”cheie a desenului”. 

        Prin limbajul liniilor, al culorilor, al semnelor grafice, desenul si pictura exprimã 

perceptiile, reprezentãrile, emotiile, cunostintele receptate din diferite surse. Utilizând acest 

limbaj, copilul recreeazã un univers care l-a impresionat (un obiect, un personaj, un animal), 

se contopeste cu acest univers. 

     DESENUL SI  NIVELUL DE DEZVOLTARE 

     La 3-4 ani desenul este linear, presupune un numãr mic de elemente compozitionale, 

neorganizate într-un ansamblu compozitional, în general din aceeasi categorie. Fluiditatea si 

flexibilitatea sunt scãzute, coloratia este neomogenã, depãseste liniile contururilor si se face cu 

una, douã culori. 

       Spre 5-6 ani, creste numãrul elementelor compozitionale, acestea se diversificã 

categorial, apar detaliile, începe sã fie sugeratã miscarea. Elementele compozitionale, dispuse 

în mai multe planuri, se organizeazã în ansambluri coerente, în jurul unei teme impuse sau 

alese. Cel mai des întâlnite sunt urmãtoarele elemente: omul, casa, cerul, soarele, plantele, 

animalele. Prezenta lor se datoreazã si faptului cã sunt si simboluri de securitate paternã si 

maternã, dar mai ales faptului cã reprezintã primele obiecte ale cunoasterii imediate, 

nemijlocite, primele obiecte ale spatiului cognitiv. Sunt utilizate mai multe culori cu îmbinãri 

originale si cu intentionalitãti estetice. 

         Pe la 8-9 ani etapa „realismului intelectual” este înlocuitã de cea a „realismului vizual”, 

în care pãrtile ascunse ale obiectelor nu mai apar în spatele ecranelor, acestea încep sã respecte 

proportiile reale în functie de nivelul mental al copilului, mediul socio-cultural, maturitatea 

afectivã. 
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     CARACTERISTICI GENERALE 

     Caracteristicile desenului pe baza cãrora putem încerca sã descifrãm trãirile copilului 

sunt: trasajul liniilor, culorile folosite, geometria formelor, tema abordatã, persoanele prezente 

în desen, etc. 

       Un copil timid, timorat, fãrã încredere în sine are tendinta de a trasa linii subtiri, slabe, 

sterge mereu, corecteazã sau este dezamãgit de estetica desenului, comentând pe tema 

nepriceperii sale. Agresivitatea se traduce prin linii puternice, groase, cu riscul de a gãuri hârtia. 

Liniile de intensitate medie caracterizeazã copilul echilibrat. Desigur se tine cont si de starea 

de moment a copilului. 

     Mãrimea personajelor vorbeste despre importanta acordatã acestora, în mod negativ sau 

pozitiv. Un personaj urias desenat poate simboliza admiratia  pe  care o poartã persoanei, 

respective mãsura în care se teme de ea. 

        Modul în care sunt utilizate culorile poate da un aspect vesel sau deprimant desenului 

în ansamblu, pe baza cãruia putem aprecia starea sa afectivã. Copilul extravertit foloseste o 

paletã largã de culori luminoase, cel introvertit se limiteazã în general la 2-3 culori. Copilul 

optimist va folosi culori vii si deschise, spre deosebire de cel trist, deprimat, care va opta pentru 

culori închise, fãrã viatã. 

       Desenele nu sunt doar un act de creaţie, ci mesaje care transmit şi explică tot ceea ce 

micuţul nu poate exprima verbal. Desenele copilului sunt un adevărat univers al elanurilor, 

dorinţelor şi emoţiilor. Asemenea jocului, desenul devine una dintre principalele activităţi 

distractive ale celui mic. Desenele evolueazӑ odatӑ cu dezvoltarea psiho-motorie a copilului. 

       Desenele rezultate spontan şi nu după nişte reguli precise, fac apel la imaginaţie şi îi 

permit sӑ se joace cu conceptele. Este posibil ca într-o asemenea operă de artă, să descoperim 

suferinţele sale, bucuriile, întrebӑrile secrete sau cele la care nu a primit rӑspuns, temerile sau 

modul în care îi percepe pe cei din jur. 

        În desenele rezultate spontan, nu trebuie sӑ se intervinӑ ṣi sӑ i se cearӑ copilului sӑ se 

corecteze. De exemplu, dacӑ el deseneazӑ un om și omite sӑ-i puncteze toate detaliile 

(ochi,urechi,etc.), aceasta nu trebuie consideratӑ o eroare ci punctul lui de vedere personal. Voi 

descrie câteva din simbolurile desenate de copii: 

       FAMILIA - Atunci când îṣi deseneazӑ familia, copiii au tendinṭa de a prezenta o 

imagine idealizatӑ a acesteia, iar dacӑ universul redat de copii este prea îndepărtat de cel real, 

acesta este un semn important care avertizeazӑ cӑ micuṭului nu-i este bine, cӑ tânjeṣte dupӑ 

ceva sau cineva. 

       CASA - Este o temă frecvent întâlnitӑ în desenele copiilor. Ea reprezintӑ emoṭiile 

acestora din punct de vedere social. Aspectele importante sunt mărimea casei în raport cu restul 

desenului, numӑrul de ferestre, uṣa de la intrare ṣi mânerul acesteia. 

      SOARELE - Un simbol adeseori prezent în desenele copiilor. El reprezintă energia, 

perseverența, dârzenia. Dacă este desenat în stânga reprezintă trecutul și legatura cu mama sa, 

în dreapta, relația cu tatăl. Determinantă este aici grosimea razelor, care reprezintă influența 

persoanei (mama sau tata), asupra copilului. Absența acestora denotă o pierdere a 
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entuziasmului.Dacă soarele este desenat în mijlocul foii înseamnă că micuțul este un copil 

independent. 

CONCLUZII: 

       ,,In zilele noastre ignoranta fata de desenele copiilor nu mai are nici o scuza.Ele 

reprezinta un mijloc privilegiat de cunoastere a personalitatii lor.Ele nu sunt doar un simplu 

joc sau doar un simplu vis,ci,in acelasi timp,si joc si vis si realitate.” 

   Un joc: in masura in care desenul nu exercita o constrangere,ci il recreaza pe autorul 

sau. 

   Un vis: pe o foaie de hartie apar dorinte constiente si inconstiente. 

   O realitate: preocuparile de moment motiveaza desenul copilului.’’ 

                                                                                                               (Roseline Davido) 

,,Parintii nostri au descoperit Alpii,generatia noastra a descoperit desenele copiilor’’ 

                                                                                                                   (Adolphe Ferriere) 

  

Bibliografie: 

Bârlogeanu Liliana, Cum evolueazã copiii în clasele primare, Carminis, Pitesti, 2008 

Rafailã Elena, Evaluarea creativitãtii la vârsta prescolarã, Aramis, Bucuresti, 2002 Radu 

Adrian, Radu Ioana, Educatia plastica la orice varsta, Conphys, Ramnicu Valcea, 2006 

 

 

 

 


