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Eficientizarea actului didactic la grupă prin promovarea activităților în
grup, bazate pe colaborare și a cunoașterii relațiilor socio-afective în grup
prof. Buzlea Livia,
Grădinița nr. 56, Oradea
Grupa de copii este un microgrup în care se dezvoltă o serie de relații între preșcolari,
de la cele de intercnoaștere la cele socio-afective. O dată cu cunoașterea copilului și cu
sesizarea diferențelor individuale ale acestora putem să trecem de la a privi grupul în ansamblu,
și nu ca suma părților constitutive.Astfel vom ajunge să identificăm liderii de grup și dintre
aceștia cei ce au efecte pozitive pentru grup și cei care, din contră provoacă situații
conflictuale.Mizând pe identificarea liderilor putem apoi identifica relațiile preferențiale sau
de respingere ce se conturează în grupurile acestora.Într-o grupă de copii poate să apară unul
sau mai mulți lideri pe care ceilalți să-i aprecieze șisă le urmeze exemplul.În cazul liderilor ce
au o contribuție pozitivă putem încuraja apropierea lor de copii care sunt mai slabi motivați,
sau de ce-i ce nu se anunță la răspuns frecvent sau de cei ce uneori încalcă reguli și au nevoie
de un model pozitiv.În cazul liderilor care au tendința de a isca situații conflictuale este
important să identificăm persoanele cu care intră în conflict, când anume și de ce pentru a crea
o barieră fie la nivel de persoană în sensul că va fi așezat la o distanță mai mare de cei cu care
intră în conflict, fie identificăm sitiuația și încercăm să-i modificăm parametri pentru a nu
declanșa reacții nepotrivite.
Cum întoarcem în favoarea noastră existența liderilor? Putem să uzăm de preferințele
copiilor și a liderilor când lucrăm în perechi ori în echipe, astfel eliminăm plictiseala,
dinamizîm activitatea în grup și la nivelul acestora se vor dezvolta relații de colaborare care în
timp conduc la crearea sintalității grupului mare, când scopul propus este unic pentruu toți și
toți colaborează pentru a-l realiza. Legat de cunoașterea relațiilor socio-afective din grup, de
cele legate de liderii formați în grup cărțile despecialitate menționează utilizarea scărilor de
opinii pentru a cunoaște preferințele în grup. În cartea ,,Fenomene și procese psihosociale,,
Pantelimon Golu descrie o tehnică interesantă de identificare a preferințelor în grup, sub formă
de joc, o tehnică ce poate fi cu ușurință adaptată la nivel de preșcolaritate.Tehnica este descrisă
în cartea amintită sub forma unui joc cu jetoane între parteneri de viață, bărbați și femei, vizând
relații preferențiale legate de situații de viață. Mi s-a părut un joc stimulativ pe care l-aș vedea
abordat la grădiniță sub următoarea formă: există o tablă de joc , în partea superioară este zona
de studiu corespunzătoare activităților pe domenii experențiale, în zona inferioară este zona
corespunzătoare jocului liber ales sau în grupuri. Tabla de joc dispune de jetoane ale tuturor
copiilor din grup. Sondajul constă în solicitarea unui copil să identifice partenerul sau partenerii
cu care ar dori să fie în echipă sau să colaboreze în cele două situații : de învățare și de joc.
Opțiunile se notează pentru fiecare copil în parte. O variantă posibilă ar fi ca fiecărei mutări a
jetonului cu copii să-i corespundă un răspuns verbal, o alegere motivată cu cine nu ar prefera
să fie în echipă sau să colaboreze.
Evaluând astfel relațiile din grup identificăm pe de o parte neajunsurile unde am putea
interveni pentru a pozitiva legăturile între copii, iar pe de altă parte avem cunoștință de modul
în care putem combina grupurile astfel încât să colaboreze cât mai eficient.În munca pe echipe
atenția copiilor se menține un timp mai lung, motivația este susținută pentru câștigul echipei,
copiii învață să accepte provocarea și să reacționeze pozitiv atât la cîștigarea unei sarcini cât și
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la pierderea ei. Îmi place la grupă să-mi provoc la joacă preșcolarii în cadrul activităților prin
munca în două, trei sau patru echipe. Aleg un număr de căpitani de echipă corespunzător
numărului de echipe. Căpitanii de echipă își aleg pe rând coechipierii și se vor asigura că fiecare
membru participă la realizarea sarcinii comune. Evaluarea va viza atât munca de echipă și
modul în care colaborează membri de echipă dar și numărul de răspunsuri date într-un timp
stabilit, respectiv numărul de contribuții personale pe grup. Astfel toți copiii sunt motivați să
se anunțe la răspuns și să răspundă cât mai des.De căteva ori am crescut miza jocului prin
stabilirea premiului pe grupă apoi pe persoană: echipa câștigătoare își alege activitatea de joc
preferată, persoana cea mai activă beneficiază de o zi în care duce acasă o jucărie premiu-alta
decât cele din grupă, apoi o va aduce înapoi.Când aleg căpitanii de echipă îmi place să
nominalizez și copii emotivi, sau care evită să se anunțe deși știu răspunsul, de asemenea pot
crește timpul de așteptare a celor nerăbdători prin a nu-i alege mereu căpitani de echipă.
Un aspect de neneglijat sunt relațiile de tip respingere, puteți urmări evitarea
conflictelor prin numirea în echipe diferite a acelor preșcolari care nu colaborează bine în
aceeași echipă.Încurajarea pozitivă și recompensele verbale de tipul aprobării cresc stima de
sine a copiilor, climatul afectiv este pozitiv și astfel cresc performanțele copiilor în cadrul
activităților, copiii se obișnuiesc să colaboreze dar și cu spiritul competitiv, învață să-și
stăpânească frustrarea dacă pierd și să se bucure de acțiunea/jocul în sine.Consider că un
management eficient se face atunci când știm cu ce lucrăm, cunoaștem copiii și relațiile dintre
ei în grup, distingem particularitățile lor individuale și ne folosim de acestea pentru a contura
particularitățile grupului nostru de lucru, îi putem astfel modela să corespundă cerințelor
noastre și să respecte reguli prestabilite în grup.
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Creativitatea – element cheie în proiectarea didactică
prof. Bortoş Rozalia și prof. Mihaela Cosma,
Grădiniţa P.P. ,,Poieniţa” Cluj-Napoca
Eficienţa acţiunii educaţionale este asigurată, în măsură decisivă, de dezvoltarea
epistemică a didacticii generale, care, alături de teoria educaţiei, formează nucleul epistemic al
ştiinţelor educaţiei. De altfel, ştiinţă fundamentală a educaţiei, didactica generală este asimilată
cu teoria şi metodologia instruirii.
Creativitatea este o dimensiune psihologică a personalităţii. Una dintre problemele
centrale ale cercetătorilor psihopedagogice din ultimii ani este cea a creativităţii. Cu toate
acestea nu s-a ajuns la un consens în definirea conceptului de creativitate. Fiecare autor insistă
asupra unor aspecte ale fenomenului prin prisma cărora îi desemnează apoi semnificaţia. Pe
fondul acestei diversităţi de opinii se pot delimita trei direcţii în abordarea şi analiza
fenomenului creaţiei şi a personalităţii creatoare. Pentru ca un produs să poată fi apreciat creativ
trebuie să incumbe doi parametri: originalitate şi utilitate socială.
Creativitatea constă într-o structură caracteristică a psihicului, care face posibilă
realizarea unor producţii, opere noi. Este un produs pentru că se dobândeşte ca abilitate de a
realiza ceva nou prin activitate, prin experienţă, care necesită multă muncă. Dar, totodată este
şi un proces deoarece necesită o evoluţie în timp, dezvoltări şi uneori retrageri a factorilor şi
elementelor noi, necesită învingerea unor obstacole. Şcoala reprezintă principalul factor care
poate contribui decisiv la valorificarea creativităţii potenţiale a elevilor, la stimularea
înclinaţiilor lor creative şi la educarea creativităţii. Acumulările înregistrate până în prezent în
teoria şi practica instruirii permit identificarea elementelor care asigură rolul constructiv al
educaţiei în stimularea şi dezvoltarea creativităţii şi promovarea pedagogiei creativităţii.
Metode pentru stimularea creativităţii elevilor în cadrul activităţilor şcolare ar putea fi:
valorificarea şi dezvoltarea spiritului de observare al elevilor, care poate fi considerat premisă
a apariţiei şi manifestării lor creatoare. Cultivarea flexibilităţii gândirii, a abilităţilor
intelectuale care să permită elevilor să stabilească dacă o ipoteză este sau nu validă, să renunţe
la cele sterile şi neproductive şi să identifice altele productive, fertile. O altă metodă ar fi
intrepretarea, redefinirea şi reformularea de către elevi a unor concepte, fenomene, procese cu
ajutorul cuvintelor proprii şi respectând corectitudinea ştiinţifică. Realizarea de către elevi a
unor analogii şi conexiuni intra şi interdisciplinare, a unor abordări sistemice a elementelor de
conţinut ideatic. Realizarea de către elevi a unor procese de cercetare sau chiar de invenţie,
găsirea de soluţii originale la problemele de ordin teoretic sau practic aplicative. Imaginarea şi
realizarea de scheme, modele materiale sau ideale, compunerea de poezii, elaborarea unor
compuneri literare pe o amumită temă sau la alegere.
Metode pentru stimularea creativităţii elevilor în cadrul activităţilor şcolare ar putea fi:
valorificarea şi dezvoltarea spiritului de observare al elevilor, care poate fi considerat premisă
a apariţiei şi manifestării lor creatoare. Cultivarea flexibilităţii gândirii, a abilităţilor
intelectuale care să permită elevilor să stabilească dacă o ipoteză este sau nu validă, să renunţe
la cele sterile şi neproductive şi să identifice altele productive, fertile. O altă metodă ar fi
intrepretarea, redefinirea şi reformularea de către elevi a unor concepte, fenomene, procese cu
ajutorul cuvintelor proprii şi respectând corectitudinea ştiinţifică. Realizarea de către elevi a
unor analogii şi conexiuni intra şi interdisciplinare, a unor abordări sistemice a elementelor de
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conţinut ideatic. Realizarea de către elevi a unor procese de cercetare sau chiar de invenţie,
găsirea de soluţii originale la problemele de ordin teoretic sau practic aplicative. Imaginarea şi
realizarea de scheme, modele materiale sau ideale, compunerea de poezii, elaborarea unor
compuneri literare pe o amumită temă sau la alegere.
Astfel, pentru dezvoltarea creativităţii în grădiniţă este necesară plasarea accentului în
activităţile instructiv-educative pe promovarea unor relaţii didactice de colaborare, pe
stimularea eforturilor copiilor, a dorinţei acestora de a aduce contribuţii proprii la introducerea
şi studierea noului, de a fi originali, inventivi şi creatori. Promovarea unui învăţământ euristic,
care să pună bazele formării gândirii independente şi creatoare a copiilor şi să pună în acţiune
spontaneitatea şi inţiativa lor, întregul potenţial intelectual, afectiv şi motivaţional al acestora.
În vederea realizării unui învăţământ euristic, pedagogia creativităţii recomandă în special
utilizarea metodei problematizării, a abordării, a învăţării prin descoperire şi a învăţării prin
cercetare.
Stimularea creativităţii copiilor presupune favorizarea unui mediu de învăţare interactiv
şi dinamic. Învăţarea prin cooperare asigură dezvoltarea unui câmp de relaţii optime de
manifestării creatoare şi active în sarcină şi contribuţiile creative ale participanţilor. Rolul
cadrului didactic constă mai mult în cel de stimulare şi dirijare, iar motivaţia activităţii reiese
din participarea entuziastă a cadrului didactic. Copilul este implicat atât în procesul de predare,
învăţare şi de evaluare, iar disciplina devine autodisciplină a muncii şi interesului, asigurată de
satisfacţia cooperării. Copilul activ şi creativ este cel care devine coparticipant alături de
profesor la propria formare şi coresponsabil de realizare şi efectele procesului de învăţare.
Asumându-şi rolul de actor în actul educativ, el îşi proiectează eficient proiectul de învăţare
personalizat, îşi construieşte cunoaşterea, asumându-şi riscuri, conştienitzând eforturile
necesare, îşi alege strategiile de învăţare, gestionându-şi timpul şi apelând la evaluarea
formatoare.
Factorii psihologici cuprind factori intelectuali, nonintelectuali, aptitudinile speciale şi
factorii abisali. În categoria factorilor intelectuali reunim gândirea divergentă, gândirea
convergentă şi stilul perceptiv. Distincţia care separă cele două forme de gândire constă în
aceea că gândirea divergentă degajează drumul spre soluţie, în timp ce gândirea convergentă
găseşte soluţia.
Originalitatea se referă la capacitatea de a elabora soluţii, idei, răspunsuri ieşite din
comun, neconvenţionale, la ingeniozitatea şi inventivitatea metodelor de rezolvare a
problemelor, la luarea în consideraţie a consecinţelor pe care le-ar putea avea soluţiile găsite.
Ea nu implică numai acest nonconformism, numai această independenţă de spirit în formarea
unor puncte de vedere personale, ci şi anumite trăsături de personalitate, în special de caracter,
şi anume: tăria de a-ţi susţine opiniile, înfruntând conformismul, rutina care are rădăcini adânci
în viaţa individului şi, uneori, a societăţii..
Motivaţia cuprinde tot ceea ce dezvăluie, susţine şi orientează activitatea. Poate fi
extrinsecă şi intrinsecă. Motivaţia extrinsecă îşi are sursa în condiţiile exterioare învăţării sau
a procesului de creaţie, cum ar fi pretenţiile părinţilor sau frica de pedeapsă. Motivaţia
intrinsecă operează din interior, este emanaţia scopului şi se exprimă, în procesul de învăţare,
prin interesul nemijlocit pentru materialul învăţat, în dorinţa de a cunoaşte, în plăcerea de a
investiga şi în satisfacţia rezultată din descoperirea unor fapte şi idei noi.
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Aptitudinile speciale se constituie în acel complex de însuşiri care permite obţinerea de
performanţe în domenii ca: ştiinţa, tehnica, arta, literatura, relaţiile umane. Rolul aptitudinilor
speciale este de a canaliza, specializa şi nuanţa potenţialul creativ general. Aptitudinile pentru
arta plastică sunt explicate de unii autori în prezenţa unor factori psiho-fiziologici, care sunt
implicaţi în aptitudinea picturală, cum ar fi acuitatea vizuală şi abilitatea manuală.
Cercetările efectuate în scopul de a găsi unele componente ale fenomenului artistic au
stabilit existenţa unor factori, cum sunt:
-fixarea rapidă, precisă şi durabilă a imaginilor vizuale ale obiectelor;
-aprecierea corectă a abaterii liniilor de la verticală la orizontală;
-aprecierea sau reproducerea corectă a proporţiilor obiectelor.
Factorii sociali
Se poate afirma că orice copil creator poartă amprenta epocii, a clasei, a familiei, a
grupului de muncă şi de prieteni din care face parte. Structura şi funcţionarea grupului de copii,
compoziţia şi interacţiunea grupului, conducerea la diferite niveluri ierarhice acţionează asupra
activităţii individuale.
Punând la dispoziţia copiilor creioane, acuarele, pensule, constatăm că aceştia sunt
capabili să reproducă lucrări originale, spontane, inedite, realizând un efect-surpriză, chiar dacă
ele nu sunt noi în raport cu experienţa lor de viaţă. Urmărind copiii preşcolari în acţiunile lor,
suntem fascinaţi de dinamismul lor, de acea putere de a exterioriza, atât verbal, cât şi grafic,
ceea ce i-a însufleţit în acel moment.
Nu numai memoria, ci şi imaginaţia creatoare îşi spune cuvântul în cadrul creaţiei
plastice a copiilor. Dacă cerem copiilor să deseneze o scenă dintr-o poveste cunoscută, vom
observa diversitatea modului în care îşi nchipuie personajele pe care le redau apropiate de fiinţe
cunoscute de ei, sau completate cu alte elemente fantastice. Vom transforma, pe plan mental,
reprezentările cunoscute şi vor crea imagini noi, originale, care vor oglindi şi multă
independenţă. Prezenţa flexibilităţi plastice va fi pusă în evidenţă prin numărul de desene
inventate de către copil. Factorii intelectuali, deşi importanţi, nu sunt singuri responsabili de
formarea comportamentului creativ la preşcolari, ci, în aceeaşi măsură, acesta e determinat de
interesul pe care-l manifestă copilul în cauză faţă de activităţile creative. Mi s-a întâmplat să
fiu întrebată, de mai multe ori: “Astăzi nu facem exerciţii - joc la desen?”
Venind în contact cu diferiţi stimuli, copilul care posedă anumite dispoziţii naturale
începe să reacţioneze în mod selectiv, preferând perceperea anumitor fenomene, efectuarea
unei anumite activităţi. Aflându-se în faţa unor materiale diferite: culori, hârtie, creioane, se va
observa preferinţa copilului pentru un material sau altul. Aptitudinea pentru arta plastică se
structurează treptat. Iniţial, activitatea plastică poartă un caracter reproductiv: copilul
înfăţişează tot ce vede, el nu prelucrează impresiile. De aceea, în acest stadiu , însuşirile de
bază ale aptitudinii sunt sensibilitatea vizuală şi calităţile motorii ale mâinii.
La copiii cu aptitudini pronunţate pentru activitatea artistico- plastică se manifestă deja,
la vârsta preşcolară, un înalt grad de stăpânire în execuţia liniilor şi a formelor, o reprezentare
justă a relaţiilor spaţiale, o capacitate pronunţată de analiză a detaliilor şi, totodată, rspectarea
ansamblului în reprezentarea grafică.
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Acţiunea factorilor psihologici în procesul creaţiei la preşcolari este influenţată pozitiv
sau negativ de către factorii obiectivi ai creativităţii. Dintre aceştia, fenomenul familial se
impune, prin statornicie şi caracterul timpuriu al intervenţiilor sale, oferind atelierul primelor
ucenicii ale copilului. Familia are datoria de a stimula comunicarea liberă a copilului, dorinţa
de a pune întrebări, dorinţa de acţiune a acestuia, dar şi datoria de a evita să ironizeze desenele
copilului.
Etapele procesului creativ
Modelul actualului creator alcătuit de Wallace este preferat de cei mai mulţi specialişti,
fiind mai simplu şi mai cuprinzător. Din acest motiv voi dezvolta în continuare cele patru etape:
Etapa de pregătire
Această etapă constă în acumularea de informaţii, asimilarea şi relaţionarea lor, precum
şi integrarea lor în anumite sisteme de gândire. Tot în această fază are loc un proces de analiză
a aspectelor cunoscute în totalitatea lor şi chiar a celor potenţial posibile. Aceasta face ca
problemele să apară clare, iar copiii să cunoască atât relaţiile dintre părţile componente ale
obiectelor sau formelor, cât şi relaţiile dintre acestea şi întreg.
În ceea ce priveşte persoana care creează, ea trebuie să posede plasticitate memorială,
atenţie distributivă, capacitate de concentrare, abilitate în jocul cu ideile, originalitatea gândirii,
fluiditate, motivaţie, cunoştinţe privind metodele moderne de creativitate, rezistenţă fizică şi
psihică.
Etapa de incubare
Este asemenea unei magazii de reprezentări vizuale estetice şi artistice mintale ( ex:
cunoştinţe privind expresia unor elemente de limbaj plastic, diferite semne simbol semnificaţii,
etc ). Urmează mai multe încercări de combinare a acestora pe baza unor relaţii şi a găsirii unor
configuraţii originale cu o anumită expresie. Tot în această fază copiii îşi însuşesc, prin diferite
exerciţii-joc, unele tehnici de lucru (colaj, modelaj, acuarelă etc.).
Etapa de iluminare
În cadrul procesului de căutări, de preocupări continuie, de încercări a diferitelor soluţii
se poate forma brusc şi o nouă combinare. Această fază este cea mai scurtă şi mai
spectaculoasă, de importanţă centrală a procesului creativ, care, adeseori, este însoţită de
exclamaţia “aha!”,”am găsit!”,”asta era!”. Aceasta, de cele mai multe ori, are loc în mod
spontan. Aşa se explică fenomenul apariţiei unei rezolvări originale, inedite, care poate fi
numită inspiraţie, gând fulger, eveniment. Iluminarea este aducătoare de o anumită destindere,
de încântare. Ea nu este rodul unei revelaţii, nu este un dar şi nici simplă întâmplare, poate
surveni doar ca rezultat al unei îndelungate şi intense concentrări creative.
Aceste faze a procesului de gândire creatoare a copiilor, bazată pe o sporită acuitate a
senzaţiilor vizuale, pe cunoştinţe de limbaj plastic şi pe o susţinută activitate practică, le dă o
stare de nelinişte spirituală, de efervescenţă, de îndoieli, dar şi de mari satisfacţii, asemenea
celor dobândite în urma unor mari cuceriri.
Prin aceste trăiri, copiii îşi îmbogăţesc viaţa lor spirituală, devenind mai buni, mai
prietenoşi, mai umani şi mai generoşi.
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Proiectarea didactică a exerciţiilor senzoriale pregătitoare pentru scris

prof. Buriceanu Alina Mirela,
Grădiniţa cu P.P. Mondiala, Satu Mare

Din clipa în care educatia senzorială nu se mai sprijină pe obiecte tridimensionale care
pot fi manipulate liber, şi când nu mai urmăreşte cu stricteţe cunoaşterea anumitor însuşiri ale
lucrurilor, sau când ajunge în aplicatiile sale o activitate care nu este altceva decât activitatea
grafică sub toate formele sale (reprezentări liniare ale diverselor obiecte, desen după
observare), este cert ca ea pregăteşte accesul la viitoarea ucenicie a cititului. Eficienţa oricărei
activităţi didactice “depinde în mare măsură de modalităţile organizatorice deoarece există o
interacţiune dinamică între conţinutul activităţii şi forma ei de organizare“ (MEC, Revista
învăţământului preşcolar, nr. 1-2, Bucureşti, 2005, pag. 92)
Activitatea vizuală intrată în funcţiune, implică necesitatea construirii unei imagini
interne a obiectelor, imagine care devine un model ideal al acestora, recunoaşterea similitudinii
a două desene în ciuda răsturnării lor, posibilitatea de a conştientiza această răsturnare, de a şti,
în acelaşi timp că două jumătăţi simetrice nu pot fi schimbate între ele, de a descoperi că două
părţi ale aceuiaşi obiect, au orientare diferită – toate acestea sunt cunoştinţele de bază
indispensabile tehnicii cititului.
Simetrii
Frunze diverse, provenind de la copaci diferiţi, să le urmărim conturul, să le arătăm
nervura principală. Vom decupa aceste frunze de-a lungul acestei nervuri. Să suprapunem
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aceste două jumătăţi astfel obţinute, prin răsturnare, pentru a observa similitudinea celor două
părţi ale frunzei.
Pe baza a mai multor jumătăţi de frunze, recompunem frunzele întregi. Se va trasa în
jurul lor un contur cu creionul pentru a verifica exactitatea (a se compara cu conturul frunzei
întregi, desenate înaintea decupării).
Aplicaţii
Se vor apropia cele două jumătăţi ale imaginilor unor obiecte perfect simetrice, cele
două părţi fiind reprezentate pe bucăţi diferite. Se va desena partea simetrică a unei reprezentări
date: frunze, plop, viţă de vie, stejar, castan, fluture. Se va desena nu numai conturul simetric,
ci şi amănuntele: nervurile frunzelor, striaţiile fluturilor. Se va decupa o serie de figuri tăiate în
hârtie (hora păpuşilor) îndoită de mai multe ori. Se va decupa o serie lungă de hârtie îndoită de
mai multe ori (pentru rafturi).
Lateralizarea şi structurarea unui spaţiu dat
- executarea unor gesturi simple: a lua un creion, o pensulă, a scoate o batistă din
buzunar – prin acestea se va observa mâna folosită de copii.
a. În ce parte l-am pus?
Obiective: consolidarea schemei corporale, precizarea lateralităţii, formarea deprinderii de-a
deosebi dreapta de stânga, dezvoltarea spiritului de observaţie.
Material – un fluture confecţionat din hârtie, cu aripile îndreptate în sus, care poate sta pe un
obiect.
După enunţarea temei şi intuirea materialului, se explică şi demonstrează regula jocului,
punând fluturele pe palmă, pe umăr, pe ureche, apoi se spun versurile :
“ Fluturaş cu-aripa-n sus,
Pe care palmă te-am pus?”
Copilul care răspunde repede şi corect (pe palma dreaptă sau pe umărul stâng), vine şi
ia fluturele zicând:
“Fluturele- am câştigat,,
Cu ce mână l-am luat?”
Vine alt copil, ia fluturele şi întreabă ca mai sus, cu care mână, iar următorul îl pune pe
o altă parte a corpului, până răspund toţi copiii. Vor fi indicate toate părţile corpului, dar nu
într-o anumită ordine, ci pe sărite.
Ce se mai poate cere copiilor:
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-

să enumere toate obiectele care se găsesc la dreapta, enumerarea se face cu mâna
dreaptă ;

-

toate părţile drepte ale corpului: ochi, ureche, braţ, gambă, umăr, picior, genunchi,
gleznă; acelaşi lucru pentru partea stângă şi cunoaşterea mâinii stângi.
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Alte acţiuni (exerciţii): - copilul să aşeze mâna dreaptă pe ochiul drept ; să aşeze mâna
stângă pe cotul drept, pe ochiul drept, pe mâna dreaptă, pe piciorul stâng etc.
Poziţii
Toate exerciţiile care trebuie să conducă la cunoaşterea dreptei şi stângii, pot fi
clasificate în rubrica exerciţiilor de poziţii, însă dreapta şi stânga nu constituie singurele direcţii
in spaţiu care trebuie recunoscute fără greşeală.
Înainte, îndărăt, deasupra, dedesupt, alături,sus, jos sunt tot atâtea noţiuni ce urmeaza
să fie asimilate, tot atâtea poziţii ce trebuie “situate” precis, fie luând propriul corp ca reper, fie
prin “imagini”.
În cazul exerciţiilor pregătitoare pentru citit, trebuie introduse şi toate exerciţiile de
reconstituire a formelor, sau ansamblurilor fragmentate, identificarea unor materiale diverse,
reproducerea unui model dat.
Pe măsură ce se dezvoltă, activitatea perceptivă devine o sursă, de transferări, de
comparatii, de transpuneri, de anticipări şi în general (de a analiza) de o analiză care tinde către
reversibilitate.
Rolul acestor jocuri şi exerciţii senzoriale constă în a permite copilului să depăşească
planul aparenţelor şi al experientei imediate pentru a pătrunde mai adânc in natura lucrurilor,
îi dezvoltă o nevoie de analiză care anulează falsele analogii, ele îşi ating ţelul propus numai
dacă vor fi aplicate sub forma unor “experienţe active, iar experienţa senzorială este
întotdeauna personală.” (Piaget, J., Inhelder, B., Psihologia copilului, EDP, Bucureşti, 1968,
pag. 89)
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Să-i învăţăm pe copii să vorbească corect
prof. Doboş Carmen Adriana,
Grădinița P.P. Nr.2 Carei
"A vorbi frumos româneşte înseamnă a fi colindat de dor,a scrie frumos româneşte
înseamnă să fi găsit cărarea dorului spre dor". (Fanuş Neagu)
Procesul instructiv-educativ din grădinţă este într-o continuă perfecţionare, asimilând
din mers variante noi de ierarhizare, organizare şi desfăşurare a demersului educaţional. Pentru
educatoare noutăţile vin ca o completare pentru experienţa la grupă, aceasta trebuie să rezolve
planul-cadru, alegând strategii cât mai adecvate, diverse şi atractive pentru copii.
Din punct de vedere gramatical, vârsta preşcolaritaţii se caracterizează prin folosirea
neadecvată a formelor gramaticale. În cele mai frecvente situaţii, copilul preşcolar, în situaţii
noi extinde unele norme gramaticale deja însuşite. De exemplu: formele de nominativ, acuzativ
şi dativ ale substantivelor sunt de fapt o adevărată problemă pentru preşcolari. Ei folosesc de
obicei, în construirea genitivului şi a dativului, forme specifice numelor proprii masculine.
Exemplu: "pisica lui Geta prinde şoareci". Exprimarea copilului preşcolar este plină de
dezacorduri între subiect şi predicat. Una dintre cauzele acestor dezacorduri trebuie căutată în
raporturile de corespondenţă între acţiune ;i subiectul acţiunii. Altă cauză a dezacordului constă
în preluarea formei pe care a întrebuinţat-o antevorbitorul.
Exemplu: "Şi fata moşului i-a spălat pe copii ". De asemenea, în lipsa unui model corect
al limbajului oferit copilului, acesta va continua să facă aceleaşi greşeli ca şi cele ale
vorbitorilor din preajmă.
Limbajul copilului preşcolar prezintă anumite particularitaţi şi în ceea ce priveşte
topica - modificari în ordinea firească a cuvintelor în propoziţii şi a propoziţiilor în frază, care
sunt mult mai frecvente decât la adult. Modificările de topică provin din ordinea firească a
gândirii copilului, ordine care provine fie dintr-o gândire insuficient organizată, care urmăreşte
imaginile în odinea apariţiei lor, fie din infiltrarea unor motive afective în gândire.
Doar pe la vârsta de 5-6 ani putem vorbi de însuşirea corectă a unor structuri
gramaticale, de posibilitatea construirii propoziţiilor şi chiar a frazelor nu prea lungi. Pe baza
exerciţiilor se pot atinge, însă, performanţe importante, spre exemplu în repovestiri, unde
copilul încearcă şi adesea reuşeşte să reproducă structuri folosite de educatoare.
În general, vârstei preşcolaritaţii, îi sunt caracteristice frazele în care proporiţiile sunt
legate de conjuncţia "şi". Aglomeraţia de conjuncţii copulative dă impresia că vorbirea
copilului preşcolar este continuă, însă în realitate, vorbirea lui are în mare parte un caracter
fragmentar, analitic, fapt evidenţiat nu numai de intonaţie ci şi prin pauzele care separă de
fapt, propoziţiile frazei respective. Un copil apelează la conjuncţia "şi"sau la alte mijloace de
legătură („ pe urma”, „şi atunci”) şi atunci când nu îşi aminteşte ceea ce vrea să spună.
La vârsta preşcolaritaţii este posibilă o perfecţionare a structurii gramaticale a
limbajului copilului şi această problemă reprezintă, de fapt, un obiectiv principal al procesului
instructiv-educativ desfăşurat în grădiniţă. În atingerea acestui obiectiv, reţinem modelul verbal
al educatoarei care este deosebit de important datorită obişnuinţei copilului de a imita.
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Atenţia copilului trebuie orientată spre înţelegerea unor aspecte gramaticale pentru a le
putea folosi corect. La acestă vârstă întâlnim frecvent probleme sintactice, cum ar fi trecerea
unui substantiv de la singular la plural sau invers. De exemplu, jocul didactic: "Eu spun una,tu
spui multe", ajută la formarea pluralului substantivelor. Copiii greşesc uneori, chiar şi atunci
când li se cere să formeze cuvinte uzuale utilizând forma pluralului. Exemplu: haine-hăini ;
hotele-hoteluri; brazi-braduri, etc.
Jocul didactic "Al cui este", ajută la diferenţierea formelor de exprimare a cazului
genitiv, antrenează intens gândirea copilului în stimularea şi exercitarea vorbirii în direcţia
urmarită, fără ca el să conştientizeze aceasta ca pe un efort. Astfel, prin intermediul acestui joc
didactic se fixeaza şi se activează vocabularul copiilor, se îmbogăţeşte pronunţia , se formează
noţiuni noi, se însuşesc construcţii gramaticale corecte.
Jocurile didactice contribuie la îmbogăţirea lexicului cu diferite adjective. La grupa
mică accentul cade: pe însuşiri precum culorile (roşu, galben,albastru,alb,negru); pe raporturi
dimensionale(mare-mic); percepţii gustative (dulce-acru) şi anumite calitaţi morale(cinstit,
leneş, harnic, mincinos, etc.).
La grupa mijlocie vom avea în vedere aceleaşi obiective însă acestea vor îmbogăţi
vocabularul copiilor cu noi adjective şi adverbe care se referă la însuşiri privind culorile,
raporturi dimensionale, trăsături de caracter.
Jocul didactic „Cum este?” are în vedere formarea deprinderii de a folosi corect gradele
de comparaţie ale adjectivului, pozitiv şi comparativ, formând propoziţii scurte pentru
sesizarea diferenţei acestora.
La grupa mare, jocul didactic: „Ce culoare se potriveşte?” are sarcini didactice mai
complicate; de exemplu: recunoaşterea şi denumirea diferitelor culori şi nuanţe, raportarea
acestora la obiecte cunoscute. Jocul didactic: „Recunoaşte colegul de grupă ” de descoperire a
numelui colegului după descrierea unor însuşiri fizice şi morale. Jocul didactic “Recunoaşte
personajul” - recunoaşterea unor personaje din poveştile cunoscute precizând trăsăturile fizice
și morale ale acesora.
În ceea ce priveşte folosirea corectă a pronumelui personal, folosim la grupa mică
jocuri-exerciţii destinate pronumelui personal şi a celui de politeţe „Cine a primit mingea?"
(înlocuirea numelui colegului cu pronumele personal şi de politeţe). La grupa mijlocie se
adaugă însuşirea pronumelor posesive şi ale celor demonstrative. Jocul didactic „Cine ţi-a dat
jucăria?”, contribuie la formarea deprinderii copiilor de a folosi corect diferite pronume
personale şi demonstrative în funcţie de relaţiile ce se stabilesc între membrii jocului, aceştia
nu au voie să folosească numele copilului care ofera jucăria, ci să-l desemneze folosind
pronumele personal sau demonstrativ corespunzător. La grupa mare se introduce pronumele
demonstrativ „celorlalţi,cealaltă”. Acestea se pot însuşi prin exerciţii în cadrul jocurilor
didactice: ,,Cine este, cine sunt?”.
Se folosesc şi jocuri didactice care urmăresc îmbogăţirea vocabularului cu numerale
cardinale şi ordinale. La grupa mică se însuşesc numerale cardinale : unu,doi,trei şi ordinale:
primul, al doilea, al treilea. La grupele mari se familizează cu numerale distributive: câte doi,
câte zece.
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De asemenea jocul didactic contribuie din plin la îmbogăţirea lexicului sub aspectul
achiziţionarii de noi cuvinte şi al consolidării lor. La aceasta vârstă, a marilor acumulări, se pot
realiza diferite jocuri care să opereze cu diferite antonime, ştiut fiind faptul că preşcolarii
precizează mai uşor sensurile cuvintelor pe care le diferenţiază prin contrast.
În jocul ,,Răspunde repede şi bine”, de precizare şi activizarea vocabularului cu cuvinte
adjective, substantive cu sens contrar , de găsire a antonimelor unor cuvinte, şi de formularea
unor propoziţii cu acestea. Îmbogăţirea vocabularului cu cuvinte sinonime se poate realiza cu
mare eficienţă tot prin intermediul jocului didactic „Cum este?”, expunerea unor scurte poveşti
despre anumite animale cunoscute prin observare directă şi din poveşti, fabule în care să se
folosească în fraze succesive diferite sinonime: vulpe, hoaţă, şireată, vicleană, precizând sensul
lipsit de sinceritate. Ştiind că numărul sinonimelor ca şi al cuvintelor polisemantice în limba
română este foarte mare şi sunt greu sesizate la vârsta preşcolară, este necesar un bogat material
concret, intuitiv, în desfăşurarea unor astfel de jocuri didactice. Se pot folosi exerciţii-joc pentru
precizarea înţelesului unor antonime, sinonime în folosirea corectă în propoziţii şi fraze.
Educatorul este cel care dăruieşte fiecărui om, la pornirea lui pe drumul spre lumină,
primele elemente, călăuzindu-i paşii spre marele titlu de „OM”. El este acela care modelează
materialul cel mai de preţ - copilul ; tinzând ca din fiecare bloc de marmură brută să realizeze
o fiinţă înzestrată cu cele mai frumoase trăsături, un om care să înmănuncheze calitaţile morale
cele mai înalte. El este acela care îl ajută pe fiecare copil să descopere „ tainele naturii”. Toate
acestea au făcut ca activitatea noastră să fie socotită ”Profesiunea de aur”. Dascălul exercită o
profesie prin vocaţie şi nicidecum doar o meserie ale cărei funcţionalităţi sunt eminamente
intelectuale, întru totul morale, iar relaţiile - activmente sociale.

Managementul clasei
Prof. Boţu Tatiana,
Grădiniţa cu P. P. Nr. 10 Huşi
Managementul clasei vizează un aspect esenţial al muncii cadrului didactic:
administrarea eficientă sub semnul valorilor civic- democratice a activităţilor specifice sălii de
clasă, plecând de la premisa că şcoala anticipează şi pregăteşte absolvenţii în vederea implicării
in viaţa socială.
Managementul grupei de preşcolari presupune considerarea acesteia ca un
microgrup; o formaţie de mai multe persoane, care se află în relații ,,faţă în faţă’’, relaţii
de interacţiune şi dependenţă reciprocă, mediate de implicarea într-o activitate comuna
dezvoltand în timp, norme și valori care reglează comportarea comună.
Educatoarea- ca manager al grupei de preşcolari trebuie să se raporteze continuu la
cei pe care îi educă, să stabilească relaţii de colaborare cu părinţii acestora şi cu alţi
membrii ai comunităţii. Activitatea educatoarelor vizează individualităţi în formare fapt
ce impune o maximă responsabilitate. Aceasta este perspectiva care le conferă cadrelor
didactice o poziţie oarecum specială, unică. Ei sunt, de obicei, singurii adulţi într-un grup
de copii, reprezentanţi ai lumii adulţilor pentru care îi pregătesc pe aceşti copii.
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Un management eficient se fundamentează pe negocierea sistemului de reguli
care există în grupă. Stabilirea în acest mod a regulilor de comportare în cadrul unei
grupe are ca obiectiv reducerea comportamentelor negative din partea copiilor şi
favorizează producerea de comportamente adecvate.
Totuşi, există şi situaţii care nu se încadrează în acest tipar prestabilit. În aceste
cazuri se impune o intervenţie directă din partea cadrului didactic în calitate de manager
al colectivului.
Exemplific cu următoarea situaţie: un copil din grupă îi îmbrânceşte în mod
intenţionat pe ceilalţi colegi. În acest caz, m-am implicat direct şi promt în rezolvarea
situaţiei. Astfel am pus accent pe puterea mesajului mesajului de a avea un comportament
frumos faţă de toţi colegii. Şi am procedat la sublinierea cu claritate a consecinţelor
indezirabile produse în urma acestui comportament negativ al preşcolarului asupra altor
copii.
Am utilizat remarci de genul:
,,Sunt dezamăgită de comportamentul tău” sau ,,Sunt supărată pentru că l-ai
îmbrăncit pe colegul tău” etc . În nici un caz nu sunt recomadabile remarci precum: ,,Eşti
un copil care creează probleme ” sau : ,, Eşti întotdeauna neascultător ”, ,, Te porţi
întotdeauna aşa !” De-a lungul carierei didactice desfăşurate am întâlnit frecvent acest
tip de comportament şi am observat că aplicarea sugestiilor teoretice referitoare la modul
de subliniere a consecinţelor negative a dat rezultate. Acest mod de abordare şi rezolvare
a situaţiei – problemă ivită a dus la creşterea gradului de responsabilizare a întregului
colectiv în privinţa regulilor grupei care se impugn a fi respectate şi a generat
detensionarea atmosferei din cadrul grupului .
Aşadar, se poate afirma că succesul în cazul rezolvării unor situaţii de genul
acesta, depinde în cea mai mare măsură de modul în care reacţionează la aceasta cadrul
didactic în calitate de manager al colectivului .
Întreaga activitate pe care o desfăşoară trebuie să fie întregită cu o perspectivă
cognitiv didactică. Este persoana calificată care planifică activitatea didactică, organizează
grupa de copii în funcţie de obiectivele urmărite, selectează conţinuturile procesului de
învăţământ, controlează, îndrumă şi evaluează activitatea copiilor şi rezultatele obţinute
de ei.
Educatoarea trebuie să prevadă schimbarea şi să o înţeleagă ca pe un fapt
raţional, ca pe un proces de durată şi ca pe o normalitate pentru copii.
Stilul meu managerial este unul democratic: astfel creez un mediu sigur pentru ca
preşcolarii să lucreze şi să participe. Realizez monitorizarea clasei prin stabilirea unor reguli
stabilite de comun acord. Soluţionez concomitent problemele care survin în timpul orei şî evit
întreruperile în timpul orei. Activizez întreg colectivul de preşcolari prin implicarea tuturor
în activităţile de la clasă. Utilizez metode moderne pentru a realiza o predare într-o manieră
entuziastă iar observaţiile sunt constructive. Stabilesc şi menţin condiţii care să permită
preşcolarilor să înveţe eficient, promovez şi stimulez comportamentele adecvate şi previn
probabilitatea de apariţie a unor comportamente dezadaptative, facilitez relaţiile interpersonale
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şi un climat socio-emoţional pozitiv în sala de clasă şi dezvolt autocontrolul comportamental
la elevi
A ajuta prin încurajare mai degrabă decât prin critică este de preferat şi are întotdeauna
succes. Încerc să găsesc şi talentul şi capacităţile cele mai potrivite, precum şi înclinaţiile cele
mai pregnante ale preşcolarilor.
Ajută-i ! Îndeamnă-i! Laudă-i ! Şi vei fi mulţumită cu rezultatele obţinute!
În concluzie, orice educatoare de astăzi trebuie să ştie că: managerul este: „ este cârma
unei nave care navighează pe valurile vieţii, a copilăriei în special, este persoana care se asigură
că nava păstrează direcţia bună!”

Contribuţia educaţiei estetice la formarea personalităţii copiilor
Educ. Ciubotaru Rodica,
Grădiniţa cu P. P. ,,Prichindel” Suceava

Educaţia estetică joacă un rol deosebit în formarea personalităţii umane urmărind
dezvoltarea capacităţilor creatoare, a capacităţii de a înţelege frumosul din natură şi societate
a-l crea şi a-l aplica în viaţa de toate zilele. Prin educaţia estetică se dezvoltă o importantă
componentă a personalităţii copilului cultivându-i-se receptivitatea şi gustul pentru frumos,
pregătindu-l pentru a crea şi a introduce frumosul în viaţa socială şi individuală pe măsura
posibilităţilor lui.
În formarea personalităţii, educaţia estetică se impune prin faptul că ea se sprijină cel
mai mult pe fondul emoţional. Valorile estetice înrâuresc personalitatea umană sub aspect
afectiv.Dacă ştiinţa este cunoaştere ”arta este un produs al sensibilităţii şi al afectivităţii”.
Opera de artă îl apropie pe om de el însuşi, de ceea ce este omenesc, îl descătuşează de
prejudecăţi şi-i insuflă încredere în forţele sale creatoare. Implicaţi în procesul creaţiei în artă,
copiii învaţă că pot observa şi interpreta propriile experienţe. Astfel ei pot lua decizii, pot
acţiona şi monitoriza acţiunile lor. Desenul, pictura, muzica, teatrul, dansul sunt în plus
mijloace de comunicare şi interacţiune între copii şi adulţi. O educaţie eficientă a copilului este
cea care îi oferă acestuia multe oportunităţi: să iniţieze diferite acţiuni, să facă propriile alegeri
şi să constate consecinţele acestora.
Experienţele artistice sunt mijloace ideale de a oferi cadrul prielnic de dezvoltare
armonioasă a copilului, de formare a personalităţii acestuia. Improvizaţia şi spontaneitatea sunt
parte a procesului artistic şi beneficiile lor se văd rapid în modalitatea de gândire şi acţiune a
copilului.Posibilitatea de a percepe, de a înţelege şi de a simţi frumosul din artă, din mediul
înconjurător, din viaţa socială, posibilitatea de a dezvolta aptitudini de creaţie artistică se
realizează în grădiniţă prin intermediul activităţilor de observare a mediului înconjurător,
activităţile de dans, de muzică precum şi prin crearea unui ambient plăcut, estetic în sala de
grupă. Disciplinele care contribuie la formarea sensibilităţii şi a gustului pentru frumos
(muzica, artele plastice, arta populară, educaţia fizică) se interferează şi colaborează în plan
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interdisciplinar în pricesul educaţional punându-şi amprenta nemijlocită în formarea
personalităţii copilului.
Educaţia estetică este foarte importantă în învăţământul preşcolar şi ea se realizează cu
un real succes prin activităţile artistico-plastice (desen, pictură, modelaj), activităţi care
favorizează formarea sensibilităţii estetice, cu condiţia de a fi bine gândite şi organizate.
Prin intermediul acestor activităţi copiii capătă cunoştinţe despre frumos şi
proporţionalitatea formelor, despre armonia culorilor, precum şi despre unele legi de
compoziţie, moduri şi procedee de lucru cu creionul, carioca, pensonul, plastilina, argila şi alte
materiale. Materialele pentru aceste activităţi se găsesc, toate, în jurul nostru. Copiii le
descoperă în mod natural şi încep să se exprime prin artă, cu mult timp înainte ca aceasta să li
se predea în grădiniţă sau şcoală. De fiecare dată când un copil aflat la joacă desenează în nisip
cu degetul el creează. De fiecare dată când copilul zgârie cu un beţişor pământul, pentru a
desena imagini ori simboluri, el înfăţişează aspecte ale lumii aşa cum o vede el. Fie că
desenează cu cărbunele pe trotuar, cu beţişorul pe pământ ori cu creionul pe hârtie, copiii din
toată lumea utilizează, pentru a se exprima, tot ce găsesc la îndemână.
Desenul – ca limbaj grafic al copilului este un mijloc de luare în stăpânire de către copil
a lumii exterioare la care el trebuie să se adapteze şi totodată un mijloc de armonizare a acestuia
cu lumea sa proprie interioară. Pentru echilibrul său intelectual şi afectiv este necesar ca fiecare
copil să fie atras de cele două forme de activitate-jocul şi desenul-prin care să nu fie forţat să
se adapteze la o realitate străină lui, ci dimpotrivă să i se faciliteze asimilarea treptată a realului.
Spre deosebire de joc, care-l eliberează pe copil de realitatea exterioară, desenul este şi
o formă de echilibru între lumea interioară şi solicitările lumii exterioare. Prin desen copilul
caută simultansă-şi satisfacă atât cerinţele proprii,cât şi să se adapteze formelor (obiectelor) din
afară. Astfel desenul constituie, când o cale de pregătire a imaginii mintale,când o rezultantă a
acesteia (ştiut fiind faptul că între imaginea grafică şi imaginea interioară-mintală există
nenumărate interacţiuni).
De la aproximativ un an şi jumătate – doi ani, copiii mâzgâlesc fără a avea intenţia de
a reprezenta ceva. Mai târziu copilul începe să reprezinte lucrurile din preajmă, cele care sunt
importante pentru el – copaci, case, şi în special fiinţa umană. Când începe să construiască
grafic anumite scene adică între 5-7ani, el împarte de obicei foaia în 3 spaţii mari: partea de sus
(cerul), partea de jos (pământul) şi centrul, în care desenează subiectul principal. Evoluţia
desenului exprimă de asemenea şi progresele înregistrate în dezvoltarea psihică a copilului,
modalităţile specifice prin care acesta se integrează în mediul social şi reacţionează la
solicitările lui.
Evoluţia realismului desenului copilului trece prin următoarele faze:
 până la 3 ani – faza mâzgâlelilor – desen infantil;
 până la 7 ani – faza realismului intelectual – desen ideo-plastic;
 până la 14 ani – faza realismului vizual – desen fizio-plastic.
Nouă, educatoarelor, ne revine datoria de a urmări această evoluţie de la gestul
întâmplător la creaţia conştientă şi semnificativă şi, totodată, trebuie să stimulăm creaţiile
spontane asigurându-le condiţiile materiale şi tehnice adecvate. Trebuie asigurat un climat de
creativitate propice şi condiţii psihologice care să-i permită copilului să se dezvăluie.
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Desenul şi culoarea sunt în aceeaşi măsură pentru copilul preşcolar mijloace de
exprimare plastică topite în căldura aceluiaşi foc creator. Pictura exprimă gradul în care copilul
reuşeşte să combine petele de culoare în asa fel încât să realizeze o structură fie cognitivă, fie
afectivă, fie intelectuală, dar cu rezonanţă creatoare.
Desenul poate rămâne, dacă este fără culoare, un simplu “document psihologic”, pe
când pictura poate trece cu uşurinţă drept artă deoarece reflectă în mare măsură caracteristicile
ei.
Pentru ca acest proces să devină eficient şi orientat mai mult spre dezvoltarea
creativităţii şi a personalităţii copilului este necesară stimularea atitudinii participative a
preşcolarilor în aceste activităţi de cunoaştere. Prin această pregătire se realizează corelarea
organică a educaţiei estetice, intelectuale, morale şi senzoriale, dar şi corelarea activităţii
artistico-plastice cu alte tipuri de activităţi.
Dacă valorile ştiinţei au un mod comun de a fi receptate şi însuşite, valorile estetice au
în general unul diferenţiat determinat de nivelul educaţiei estetice şi trăirile emoţional-afective.
La copilul mic se naşte dorinţa şi curiozitatea de a se reîntâlni cu frumosul. El doreşte tot mai
multe impresii estetice, iar sarcina grădiniţei constă în a oferi cât mai multe posibilităţi de
dobândire a impresiilor artistice.
Receptivitatea estetică trebuie formată şi educată în mod conştient de la vârste mici şi
nu doar prin prezentarea creaţiilor artistice ci prin educaţia afectivă; prin dezvoltarea atenţiei
şi a memoriei, a imaginaţiei şi a gândirii se ajunge la repcetivitatea estetică.”Frumosul gândit
în artă ca şi frumosul de toate zilele influneţează copiii şi contribuie la dezvoltarea
personalităţilor”.
Arta are o mare forţă educativă. Valoarea imagini artistice rezidă în faptul că face apel
la sentimentele copilului, antrenează activ aspectul afectiv al psihicului său. Arta plastică
contribuie atât la dezvoltarea percepţiei artistice prin contemplarea diferitelor opere de artă, cât
şi la dezvoltarea creaţiei artistice prin desen, pictură, modelaj. Prin activitatea noastră de fiecare
zi avem datoria de a demnostra capacitatea artei de a modela personalitatea copilului. Arta
răspunde unor nevoi reale pe care le simte orice persoană încrecând a-şi lămuri unele idei, a-şi
motiva unele comportamente, a-şi fundamenta unele atitudini sugerând, explicând, valorificând
sau problematizând. ”Prin caracterul ei stimulativ, tonic, optimist arta împinge iubirea
adevărată a binelui, a ştiinţei şi a vieţii.”
Creând un climat afectiv favorabil, cu ajutorul unor metode şi procedee adecvate,
educatoarea, trebuie să conducă copiii cu mult tact şi competenţă pe calea căutărilor şi
descoperirilor de natură estetică dezvoltându-le în acest fel personalitatea creativă. Aflaţi la
vârsta copilăriei, preşcolarii resimt ca pe o necesitate vitală, esenţială, prezenţa şi influenţa
artelor plastice asupra formării lor ca personalităţi sau pur şi simplu ca fiinţe umane care trăiesc
cu intensitate emoţiile şi sentimentele. Copilul gândeşte cu ajutorul formelor, culorilor,
sunetelor, senzaţiilor.
Stimularea dezvoltării personalităţii se face prin încurajarea spontaneităţii şi a iniţiativei
sale. metodele cele mai adegvate de cunoaştere şi manifestare a individualităţii copilului sunt
considerate metodele active.Aceste metode ţin seama de activitatea proprie, spontană a
copilului respectând în acelaşi timp particularităţile fiecăruia.
Personalitatea este măsura profunzimi relaţiei dintre copil şi mediul în care trăieşte,
adâncimea intersecţiei dintre individ şi mediu. Această adâncime este determinată în mod
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esenţial de activitatea individului, de puterea lui de a-şi concentra forţele în vederea atingerii
idealului maximei afirmări. Acţiunea educativă trebuie să ţină seama de aceste elemente şi în
funcţie de ele trebuie să utilizeze cele mai adecvate metode cu tact şi perseverenţă pentru a
ajuta dezvoltarea firească şi formarea deprinderilor pe linia optimei orientări şi dezvoltări a
personalităţii copilului.
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Înlesnirea transferului de cunoştinţe prin interdisciplinaritate în
alternativa step by step
prof. înv. preşc. Cojocaru Mădălina,
Grădiniţa P.P. „Amicii” Constanţa

Tendinţa de organizare a conţinuturilor învăţământului reprezintă o constantă a politicii
curriculare din ultimele decenii. Comunitatea ştiinţifică consideră interdisciplinaritatea un nou
cadru epistemologic şi un factor normativ al demersului paideutic. Preocupările pentru
promovarea unei viziuni interdisciplinare în investigarea realităţii nu sunt noi. Ele au fost
impuse permanent de necesitatea firească a cuprinderii integrale a fenomenelor, prin corelarea
informaţiilor dobândite din domenii diferite şi prin metode de cercetare specifice.
Ca principiu de structurare a conţinututrilor învăţării, interdisciplinaritatea a fost
susţinută încă de la începuturile şcolii de către softiştii greci care definiseră programul unei
„enkyklios paidea”, învăţământul circular conceput pentru a oferi elevului un orizont unitar al
fundamentelor educaţiei intelectuale. Principiul interdisciplinarităţii a fost teoretizat continuu
de-a lungul istoriei învăţământului, chiar dacă nu a fost aplicat în practica şcolară decât arareori.
Ca modalitate de organizare a conţinuturilor şcolare în planuri, programe şi manuale de
învăţământ, interdisciplinaritatea a fost aplicată la începututl istoriei în şcoli şi universităţi, dar
ulterior a fost progresiv limitată, pe măsură ce societatea a evoluat spre specializare şi
superspecializare pe domenii de cunoaştere şi investigaţie.
Într-un admirabil eseu asupra interdisciplinarităţii şi integrării L.D,Hainault evidenţia
că „Astăzi, perpetuarea ştiinţei a găsit alte suporturi decât memoria oamenilor, şi rolul său în
învăţământ s-a estompat în faţa dezvoltării individului...Se acordă mai multă importanţă omului
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care merge, decât drumului pe care îl urmează. Astăzi disciplinele sunt invadate de un
gigantism care le înăbuşă, le abate de la rolul său simplificator şi le închide în impasul
hiperspecializării. Inconvenientele tot mai evidente ale compartimentării, necesitatea din ce în
ce mai manifestă a unor perspective globale şi contestarea unui devotament faţă de un obiect,
care face ca omul să fie uitat, au dus, treptat, la conceperea şi promovarea a ceea ce s-a numit
„interdisciplinaritate”.
De-a lungul timpului reformele în învăţământ au neglijat în mod sistematic pe copiii
defavorizaţi din punct de vedere educaţional, practica dovedind că aceştia sunt lăsaţi în general
la voia întâmplării, instruirea cognitivă fiind rezervată copiilor buni.
În centrul reformei curriculare actuale stă demersul didactic reconsiderat, centrat pe
preşcolar şi nevoile sale. Strategiile de instruire alese de cadrul didactic în activitatea sa la
clasă, se concentrează pe a-i învăţa pe copii cum să înveţe, cum să prelucreze informaţiile şi
cum să gândească independent şi eficient.
Însuşi meseria de educatoare solicită achiziţionarea cunoştinţelor din toate domeniile
care au tangenţă cu grădiniţele şi şcoală: limbă şi comunicare, ştiinţe, arte, societate, sport etc.
La vârsta preşcolară copiii sunt uneori curioşi să afle cât mai multe lucruri privind lumea ce ăi
înconjoară şi de multe ori nu se mulţumesc şi nu se limitează la informaţiile primite de la cei
din jur, ei continuă explorarea mai profundă, devenind totodată buni autodidacţi.
Se extrag astfel conceptele care intersectează respectivele discipline sau categorii de
activitate şi se reţin deprinderile şi abilităţile implicate în acele domenii. Un astfel de demenrs
este frecvent în grădiniţele de copii unde sunt utilizate centrele de interes sau în sistemul „Step
by step”.
Abordarea integrată la acest nivel se realizează prin ignorarea limitelor stricte ale
disciplinelor căutând teme comune diferitelor obiecte de studiu, în cazul nostru, categorii de
activităţi care pot duce la realizarea obiectivelor învăţării la un grad mai înalt: luarea de decizii,
rezolvarea de probleme, însuşirea metodelor şi tehnicilor de învăţare eficientă.
Prin folosirea unor strategii de lucru în combinaţii specifice particularităţilor
intelectuale ale copiilor, le-am trezit şi menţinut interesul faţă de cunoaştere şi învăţare, le-am
trezit curiozitatea faţă de obiectele din jur şi nu în ultimul rând, le-am stimulat creativitatea şi
dorinţa de lucru. Într-un cadru organizat, copiii pot realiza unele obiecte şi jucării de cele mai
multe ori folositoare în jocurile lor sau în desfăşurarea altor tipuri de activitate. Folosirea
acestora le creează sentimente de bucurie, satisfacţie şi emoţie pentru că sunt realizate de ei,
sunt rodul muncii lor. Pe baza acestor stări afective se formează interesul faţă de muncă,
trezindu-se dorinţa copilului de a lucra la un obiect util. Prin joc copilul învaţă să cunoască
lumea reală, să acţioneze cu unele obiecte din mediul înconjurător, iar prin rezultatele obţinute
încep să capete încrederea în forţele proprii.
În acest scop, dascălul trebuie să cunoască şi să înţeleagă modul cum îi învaţă pe
copii.Apreciez că are rolul unui strateg, că este cel care ia deciziile asupra a „ce”, „cum” şi
„când” se predă şi se învaţă. Luarea deciziilor asupra conţinutului şi a strategiilor de instruire
cele mai potrivite constituie „inima” predării. Putem vorbi, astfel, despre rolul dascălului ca
MODEL şi ca MENTOR, nu numai acela de MANAGER al situaţiilor de învăţare.
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Ca „model”, el demonstrează cum să gândeşti într-o anumită sarcină, cum să aplici
strategiile şi „ce să faci când nu mai ştii ce să faci”, iar ca „mediator”, el se interpune între copii
şi mediul de învăţare pentru a-i ajuta să înveţe, să se dezvolte, să ajungă la o gândire
independentă.
Abordarea interdisciplinară a procesului de predare-învăţare este dificilă chiar şi pentru
dascăli, reprezentând o modalitate inovatoare de organizare şi restructurare a conţinuturilor
învăţării cu implicaţii asupra întregii activităţi de proiectare a curriculumului, trebuind să ofere
o imagine unitară asupra fenomenelor şi proceselor studiate în cadrul diferitelor discipline, arii
de activitate şi să asigure posibilitatea aplicării cunoştinţelor dobândite la clasă, în diferite
situaţii de viaţă. De asemenea, solicită din partea cadrului didactic o pregătire de specialitate
amplă şi temeinică, un spirit întreprinzător şi creativ.
Interdisciplinaritatea poate fi adordată la diferite niveluri de învăţământ, ea ajutândui pe copii să se formeze în spiritul unor ansambluri, făcând corelaţie între mai multe discipline
de învăţământ, care, prin diversitatea şi complexitatea lor, vor asigura trăinicia achiziţiilor
dobândite.
Conexiunile interdisciplinare care se stabilesc în procesul educativ-formativ au o
funcţie cognitivă şi una educativă. Relaţiile care apar între copiii clasei sunt caracterizate de:


preocuparea unuia pentru celălalt; colaborarea;



realizarea unor asocieri intelectuale interesante;



dezvoltarea deprinderilor de comunicare şi dialog;



formarea spiritului de echipă;



modelarea personalităţii creatoare a copilului.

Interdisciplinaritatea trebuie înţeleasă şi aplicată în combinaţie cu alte concepte
corelative:
 monodisciplinaritatea (fiecare categorie de activitate reprezintă un compartiment);
 multidisciplinaritatea ( juxtapunerea anumitor cunoştinţe din anumite domenii pentru a
evidenţia aspectele comune, fapt ce poate provoca supraîncărcarea);
 pluridisciplinaritatea (o temă este abordată din mai multe perspective, de mai multe
activităţi, cu metodologii diferite);
 transdisciplinaritatea (abordarea unei teme din perspectiva mai multor arii curriculare),
pentru a fi accentuate avantajele şi pentru a limita riscurile pe care le impune fiecare
din formele respective.
În grădiniţă este important să se abordeze teme care sunt apropiate de mediul în care se
dezvoltă copilul, de nivelul de cunoaştere al acestuia şi de interesele lui. Astfel ceea ce este
important pentru un adult s-ar putea să nu prezinte interes pentru copii şi invers. De aceea, când
începem să planificăm temele, trebuie să ne gândim mai întâi la răspunsul pe care îl aşteptăm
din partea copiilor din grupă, de a reacţiona după cum am planificat.
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Temele alese sunt cele considerate accesibile nivelului de vârstă a preşcolarului, ţinând
seama bineânţeles, de mijloacele didactice de care dispun. Se vor respecta obiectivele cadru şi
de referinţă în funcţie de momentul zilei în care se desfăşoară.
Exemplul unei tematici la grupa mare care este structurată pe o temă mai mare şi anume:
„Animalele”, iar ca subteme: „Animalele domestice”, „Animalele sălbatice din ţara noastră”,
„Animalele sălbatice din alte ţări”.
 Copiii sunt dirijaţi cu ajutorul întrebărilor să recunoască particularităţi specifice
animalelor, modul de viaţă, alcătuirea corpului, aspecte legate de hrănirea acestora, dar
şi de modul de îngrijire. În cadrul activităţilor de educare a limbajului am folosit lecturi
după imagini :”Ferma de animale”, „Grădina zoologică”; lecturi ale educatoarei: „Ursul
păcălit de vulpe” de I. Creangă; „Vulpea şi corbul”- poezii cu aspecte din viaţa
animalelor; jocuri didactice: „Grădina zoologică”, „Mama îşi caută puiul”; convorbiri:
„Cu ce se hrănesc animalele?”, „Cum protejăm animalele?”
 La activităţi matematice – „Animalele din grădina zoologică” (sortare şi clasificare);
„Numără şi potriveşte” (asocierea numărului la cantitate).
 La educaţie muzicală- cântece şi jocuri muzicale: „La zoo”, „Cine este?!”
 La activităţi artistico plastice- modelaj: „Animalele din pădure”, „Ferma de animale”desen
 Activităţi practice în care s-au realizat diverse colaje din materiale din natură, cu
ajutorul cărora preşcolarii au reuşit să redea cât mai bine aspectul animalelor sălbatice
şi domestice.
Tema amplă animalele s-a încheiat prin realizarea unei hărţi tematice în care copiii au
stabilit mediul specific de viaţă fiecărui animal. În auxiliarele lucrării am introdus un proiect
didactic pe această în care poate fi observat modul de desfăşurare al unei activtăţi din această
perioadă.
Organizarea interdisciplinară răspunde mai bine atât progresului ştiinţific , cât şi
cerinţelor socio-economice privind formarea personalităţii omului contemporan.
Abordarea interdisciplinară permite realizarea obiectivelor atât cognitive, cât şi
afective, ori de ordin acţional, iar în atenţia cadrului didactic, manager al situaţiilor de învăţare
trebuie să stea şi următorul aspect: atunci când copiii dobândesc o anumită deprindere sau
pricepere, ei trebuie ajutaţi să înţeleagă şi să ştie cum o pot transfera în diferite alte domenii,
pentru că o deprindere cu cât este mai specifică, cu atât e mai dificil de transferat.
Concuziile care pot fi formulate în urma desfăşurării unor activităţi cu caracter
interdisciplinar în activitatea curentă sunt:
1. nevoia abordării interdisciplinare a procesului instructiv-educativ;
2. rolul pregătirii de specialitate a cadrului didactic;
3. aspecte ale abordării interdisciplinare în raport cu alte strategii;
4. efecte posibile în planul dezvoltării armonioase a copilului.
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Când există preocupare din partea cadrului didactic pentru abordarea interdisciplinară,
procesul educaţional dobândeşte un caracter formativ, sunt eliminate „barierele” artificiale
dintre domeniile cunoaşterii, se realizează fără dificultate transferul de cunoştinţe, creşte gradul
de implicare a copiilor şi eficienţa activităţii instructiv-educative este mai sigură.
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Dezvoltarea capacităţii preșcolarilor de percepere a esteticului din mediul
concret
prof. înv. preșcolar Didu Ionica Mirela,
C.N. „Frații Buzești” Craiova
Grădiniţa în care se aud râsetele copiilor este locul potrivit pentru împlinirea viselor
copilăriei.
Copilăria reprezintă debutul poetic al oricărui om care-şi va realiza marele poem al
propriei vieţi. Copiii ne încântă, ne fascinează prin farmecul şi profunzimea lor, prin surpriza
permanentă pe care ne-o pot oferi, prin inocenţa şi candoarea lor, prin neîntrecuta lor
spontaneitate şi sinceritate. Nevoia lor iminentă de libertate se împleteşte cu aspiraţia lor spre
mai bine şi cu neîntrecutul lor spirit de justiţie, de dreptate. Zona optimei afirmări şi dezvoltări
a capacităţilor copilului o constituie libertatea totală a autoexpresiei şi obiectivării personalităţii
acesteia.
Parte componentă a formării vocaţionale, educaţia estetică este o modalitate a
deschiderii copilului pentru receptarea şi crearea frumosului din artă, natură şi viaţa socială.
Conţinutul educaţiei estetice este concretizat prin cultura estetică ce poate fi analizată
sub două ipostaze: cultura obiectivă şi cultura subiectivă.
Prin cultură estetică obiectivă înţelegem un ansamblu de cunoştinţe şi capacităţi estetice
care urmează să fie transmise şi formate în procesul instructiv-educativ. Cultura estetică
subiectivă ne apare însă, aşa cum spunea G. Văideanu „ca rezultat spiritual produs în individ
de asimilarea culturii obiective”.
Procesul de interiorizare şi de formare a culturii estetice subiective este rezultatul
educaţiei şi a influenţelor mediului. Cultura subiectivă este cea care conferă un sens individual
atitudinii estetice a omului faţă de realitate sau ceea ce se înţelege prin „manifestarea estetică
a personalităţii”.
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Reacţia celor mici faţă de diferite categorii estetice se manifestă sub forma
ataşamentului, a identificării pline de însufleţire sau prin respingere, rezervă. Această reacţie
depinde de nivelul de dezvoltare a capacităţilor sale intelectuale, de bogăţia sa afectivă, precum
şi de un comportament armonios şi echilibrat.
Lucrarea elaborată are ca obiectiv analizarea câtorva aspecte referitoare al educarea
copiilor pentru perceperea esteticului din realitatea înconjurătoare, din viaţa de zi cu zi a
grădiniţei, a familiei şi comunităţii locale.
Prin activităţile desfăşuarate, copiii au învăţat să se bucure în faţa frumosului, să
îndrăgească umorul, optimismul. Ei au manifestat dorinţa şi curiozitatea de a se „reîntâlni” cu
frumosul.
Această dorinţă constituie punctul de plecare al motivaţiei psihologice care face posibil
ca interesul estetic să se manifeste permanent.
Perceperea laturii estetice din natură sau societate contribuie la dezvoltarea emoţiilor
estetice.
Emoţia estetică constituie prima etapă a receptării estetice şi pentru aceasta am
organizat întâlnirea copiilor cu ceva deosebit de interesant, palpitant, de o frumuseţe
necunoscută copiilor până atunci.
Astfel am constatat că întâlnirea copiilor cu esteticul este precedată de o aşteptare
plăcută, dar tot mai plină de nerăbdare şi de nelinişte.
Am identificat astfel în structura emoţiei trei momente: aşteptarea, speranţa, întâlnirea
cu noul.
Descoperirea noului are o încărcătură emoţională deosebită, la contemplarea
frumosului copilul radiind de bucurie.
În
soliciată.

momentul cunoaşteriii estetice a noului, afectivitatea copiilor a fost puternic

Momentul descoperirii frumosului a fost însoţit de un comportament specific: ochii
copiilor se rotunjesc, se uită ţintă spre frumos, poziţia membrelor devine rigidă şi copiii nu mai
reacţioneză la stimuli externi.
Astfel am surprins reacţiile copiilor în momentul descoperirii fructelor de portocali,
lămâi, banani, a florilor de cactuşi în serele din Grădina Botanică, a mugurilor şi a „mâţişorilor”
de salcie, a veveriţelor din arbori sau a broscuţelor şi a nuferilor de pe lac.
Un moment deosebit pentru evidenţierea emoţiei estetice l-a constituit întîlnirea
copiilor cu peştişorii din acvariu, jocul cu puişorii abia ieşiţi din incubator, lectura unor imagini
cu aspecte din lumea plantelor şi animalelor, vizionarea unor diafilme, diapozitive, spectacole.
Pe parcursul plimbărilor şi vizitelor desfăşurate i-am deprins pe copii să aprecieze
frumuseţea relaţiilor dintre oameni, comportamentul civilizat al celor din jur, să se bucure de
tot ce-i bine, armonios creat, de faptul că oamenii îngrijesc şi protejează natura, înfrumuseţează
mediul ambiant şi relaţiile cu semenii.
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Prin întrebările problematizante adresate copiilor: „Unde ai fi sădit tu arborii în acest
părculeţ?”, „Ce alte forme ai fi găsit pentru amenajarea spaţiilor verzi?”, „Cum altfel ai fi aşezat
cărţile în rafturi? Dar jucăriile din vitrine?”, „Ce culori ai alege tu pentru rochiţa primăverii din
scenetă?”, „Cum ai desena tu afişul pentru spectacol?” etc. am urmărit atât dezvoltarea gândirii
cât şi stimularea creativităţii copiilor şi educarea simţului estetic.
În activităţile desfăşurate cu copiii am urmărit crearea unor situaţii favorabile
manifestării emoţiei estetice.
După modul cum reacţionează copiii putem cunoaşte puterea emoţiei, a bucuriei pe care
o simt, intensitatea trăirilor afective.
Astfel, am organizat o plimbare în parc la începutul lunii octombrie. Pentru trezirea şi
dezvoltarea capacităţii de trăire estetică am atras atenţia copiilor asupra diferitelor tonuri şi
nuanţe de galben, roşcat, brun din natură şi i-am îndemnat să caute frunze frumos colorate, să
colecţioneze conuri, ghinde, castane. Copiii au fost entuziasmaţi de coloritul frunzelor şi au
dorit să confecţioneze tablouri, felicitări, invitaţii.
Am sensibilizat copiii la auzul ciripitului păsărilor, la foşnetul copacilor şi susurul apei.
Intensitatea emoţiilor a fost redată prin jocul euritmic „Toamna în natură”.
Şi anotimpul iarna a oferit posibilitatea de a admira căderea primilor fulgi sau
frumuseţea pădurilor înzăpezite. Observând arborii care îşi păstrează „veşmintele” verzi, am
subliniat nu numai aspectul intelectual, ci am atras atenţia asupra copiilor asupra bucuriei de a
respira aerul curat, de a simţi mirosul de brad şi asupra frumuseţii, ca într-un tablou, a
peisajului.
Într-o ploioasă zi de primăvară am propus copiilor desfăşurarea unei activităţi cu tema:
„A început să plouă”.
Sub aspect estetic, am urmărit:
-

recunoaşterea mesajelor vizuale şi sonore din ce în ce mai diferenţiate (conturul norilor,
culorile cerului, mărimea şi frecvenţa picăturilor, zgomotul ploii);

-

dirijarea atenţiei asupra fenomenelor şi modificărilor care survin în mediul înconjurător
(armonia sunetelor care însoţesc ploaia, bucuria plantelor, senzaţia plăcută pe care o
creează căderea stropilor în palma întinsă);

-

aprofundarea experienţelor plastice (coloritul umbrelelor trecătorilor, forma cercurilor
pe care le produce căderea stropilor în acumulările de apă din curte);

-

conştientizarea copiilor de necesitatea de a se şterge pe picioare la intrarea în clădiri.

Desfăşurarea acestei activităţi a răspuns dorinţei copiilor de a stabili relaţii cu mediul
înconjurător, de a trăi experienţe inedite alături de colegi, de a se bucura în fiecare moment al
zilei.
Felul cum copiii au trăit emoţii estetice în momentul întâlnirii cu fenomenul ploii, a
avut un rol deosebit în redarea ulterioară a acestuia prin diferite tehnici de pictură şi în
încercările copiilor de a crea versuri dedicate ploii.
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Din activităţile desfăşurate am constatat că, alături de observarea atentă a obiectelor şi
fenomenelor din mediul concret, are o deosebită importanţă în redarea fidelă prin activităţile
plastice şi practice modul în care copiii au fost sensibilizaţi sub aspect estetic pe parcursul
observării.
Astfel, în momentul unei plimbări, copiii au fost sensibilizaţi de frumuseţea cerului la
asfinţit, iar emoţia estetică trăită de aceştia a constituit un punct de plecare pentru realizarea
unei picturi cu tema „Apus de soare”.
De asemenea, felul în care copiii au trăit în plan afectiv emoţiile estetice produse de
frumuseţea livezii înflorite i-a motivat şi antrenat în confecţionarea unei machete colective cu
această temă.
Analiza rezultatelor studiului întreprins a condus la elaborarea următoarelor concluzii:
-

nivelul de dezvoltare a deprinderilor, apoi a obişnuinţelor şi mai târziu a aptitudinilor
de a percepe şi a observa prezintă importanţă nu doar pentru educaţia intelectuală, ci
asigură baza creării unei atitudini faţă de estetic.

-

pregătirea activităţilor plastice şi practice trebuie să includă pe lîngă studierea atentă a
obiectului sau a fenomenului şi momentul receptării estetice a acestuia

-

prin educaţia afectivă, prin educarea atenţiei şi memoriei, a imaginaţiei şi a gândirii se
ajunge treptat la receptivitate estetică

-

educatoarea trebuie în permanenţă să trezească şi să înoiască exigenţele copilului faţă
de frumos, să ofere noi ocazii pentru contemplarea frumosului

-

cantitatea şi calitatea receptării impresiilor, create prin relaţia cu mediul concret,
influenţează cultivarea gustului estetic prin intermediul receptării estetice.

În momentul receptării frumosului trebuie să păstrăm inocenţa şi prospeţimea emoţiei
copilului. Chiar dacă educaţia determină un proces de conştientizare, spontaneitatea trebuie să
fie caracteristică receptării artistice a copilului.
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Metodele folosite în activităţile din grădiniţă

educ. Buzea Raluca
Grădiniţa P. P. ,,Căsuţa fermecată” Giurgiu
În învăţământul preşcolar, în cadrul activităţilor se folosesc variante simple, în curs de
constituire ale tuturor metodelor activ-participative folosite în procesul de învăţământ în
general. Printre aceste metode se numără: jocul de rol, învăţarea prin descoperire, metoda
proiectelor, instruirea asistată de calculator, problematizarea, activitatea cu cartea , munca în
grup , conversaţia euristică .
Metoda descoperirii aplicată posibilităţilor preşcolarilor, creează contextul de a-şi
însuşi noi cuvinte, descoperind, cu ajutorul educatoarei, una din tehnicile de lărgire a
vocabularului:
a) Prin tehnica analitică, ca în jocul „Ghici din ce cuvinte sunt formate”, copiii
descoperă diverse vocabule cuprinse în cuvintele compuse: „câine-lup”; „bună-cuviinţă”;
„aeromodel”; ‚minicar”etc.
b) Prin tehnica sintetică preşcolarul este pus în situaţia ca din elementele date de
educatoare sau cunoscute de el să realizeze sinteze noi, respectiv alte cuvinte, diverse
propoziţii. Astfel, în jocurile „Să construim propoziţii”, unde copiilor li se dă un număr de
cuvinte cerându-li-se să construiască o propoziţie( „ursul’”, „de”, „păcălit”, „a fost”, „vulpe”
pentru „Ursul a fost păcălit de vulpe”).
c) Prin tehnica comparaţiei, descoperirea unui nou cuvânt, a unor grupuri de cuvinte
sau propoziţii este rezultatul comparării unui obiect, fenomen, situaţii asemănătoare cu altele
din aceeaşi categorie, clasă, grupă sau din clase diferite. Ea apare frecvent în jocurile: „Cu cine
semăn eu?”; „Care obiect este mai mare?”; „Cine este mai greu?”; „Care obiect este mai lung?”.
d) Tehnica observării situaţiei îl pune pe preşcolar în situaţia de a observa un obiect
într-un context situaţional specific. Astfel pot fi descoperite şi denumite prin cuvinte noi
calităţi, particularităţi . Această tehnică este utilizată pe parcursul unor plimbări, vizite la
muzee, la grădini zoologice, în parcuri etc., situaţii care creează contextul de a se introduce în
vocabularul copiilor cuvinte noi referitoare la plante (rădăcină, tulpină subpământeană, bulb,
trunchi, petale, fructe), animale (veveriţă, urs, cireadă, herghelie, turmă), mijloace de locomoţie
(tramvai, troleibuz, bicicletă etc.).
e) Prin tehnica aplicaţiei practice, preşcolarul este pus în situaţia de a descoperi
aspecte noi ale activităţii oamenilor şi denumirea lor, prin intermediul unor activităţi practice
pe care este solicitat să efectueze: să măsoare, să taie, să construiască. Copiii primesc
materialele necesare, apoi acestea sunt denumite. După ce ei denumesc fiecare material nou, li
se demonstrează cum se lucrează cu el, ei sunt solicitaţi să execute acţiunile respective
denumindu-le („eu măsor cu centimetrul”; „tai cu foarfecele” etc.) În cazul activităţilor alese,
după sortarea diferitelor seminţe, copiii pot fi solicitaţi să pună seminţele la încolţit în condiţii
diferite: în pământ, în nisip, în apă, la lumină, la întuneric, în lipsa apei; de asemenea ei sunt
îndrumaţi să spună ce fac, şi apoi, ce au constatat. După o perioadă de timp, ei observă la unele
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plante dezvoltarea, iar la altele nu şi li se cere să indice cauza pentru care unele s-au dezvoltat,
iar altele nu.
f) Prin tehnica inductivă se prezintă preşcolarilor mulţimi de obiecte, de date, de fapte
cerându-le să afle singuri regula după care s-au grupat şi clasa sau grupa din care fac parte. Ca
exemplu este jocul „Ce am pus în coşuleţ?”, în care fiecare copil este chemat să pună câte un
fruct în coşuleţ, însoţindu-şi acţiunea de formularea corespunzătoare: „Am pus în coşuleţ
un/o…” Când toate fructele pregătite au ajuns în coşuleţ, se cere copiilor să găsească un cuvânt
pentru tot ce au pus ei în coşuleţ (fructe).
g) Prin tehnica asociativă, preşcolarului i se dă un cuvânt, cerându-i să-l asocieze cu
un altul pentru a descrie o acţiune, o însuşire ori pentru a numi opusul acelui cuvânt. De
exemplu, „eu cos”; „noi mergem”, „fata blondă”; „tricou verde” etc. Această cale asociativă
este folosită în jocurile „Găseşte cuvântul la care m-am gândit”, „Spune mai departe” ş.a.
Metode ca povestirea, demonstraţia, convorbirea sunt, fără îndoială, necesare în
instruire. Prin folosirea lor eficientă, se ating rezultate înalte. Dar ele au posibilităţi limitate,
deoarece orientează copiii spre a reproduce, nu spre a crea, a descoperi, a stimula cercetarea.
De aceea este necesară orientarea către metoda problematizării.
Prin problematizare se pun în faţa copilului anumite dificultăţi care declanşează
activitatea independentă, gândirea, efortul personal al acestuia şi ca urmare acesta învaţă ceva
nou. Pentru succesul metodei este necesar, printre altele, ca preşcolarii să aibă un fond
aperceptiv corespunzător şi să fie interesaţi de problemă. Se spune că o întrebare devine
problemă atunci când generează o stare psihică de curiozitate, de nedumerire, de uimire sau
incertitudine în faţa noului, necunoscutului.
Întrebările ipotetice au la vârsta preşcolară valoarea de întrebări problematice şi, în
consecinţă creează dificultăţi pe care copiii le rezolvă numai în măsura în care surprind relaţii
mai complexe. Astfel, întrebări de tipul: „Ce s-ar întâmpla dacă peştele ar fi scos din apă?”;
„Ce s-ar întâmpla dacă automobilul n-ar avea faruri?” pun copiii în situaţia de a face numeroase
presupuneri şi apoi de a alege pe cele mai potrivite.
Altă categorie de întrebări care solicită intens gândirea sunt şi întrebările cauzale de
genul: „De ce nu înmuguresc iarna pomii?”; „De ce trebuie să udăm plantele la colţul naturii?”;
„De ce nu puteţi sparge nuca cu mâna?” etc.
Această metodă este folosită cu succes în cadrul povestirilor cu început dat, unde
copiilor li se cere să găsească sfârşitul logic al povestirii.
În activitatea de repovestire „Ursul păcălit de vulpe” de I. Creangă, se poate cere
copiilor să-şi închipuie că ursul nu a fost păcălit de vulpe, şi în acest caz să povestească ei ce
s-ar fi putut întâmpla. Acest procedeu îi încântă pe copii, le trezeşte interesul şi le dezvoltă
imaginaţia, sunt puşi în situaţia de a găsi soluţii variate şi în acest mod îşi activizează
vocabularul, se dezvoltă gândirea.
Metoda problematizării poate fi aplicată cu succes în activităţile matematice, mai ales
la grupa mare . În ordonarea mulţimilor în şir crescător şi descrescător, această metoda se poate
aplica în diferite momente ale activităţii. Momentele de problematizare se pot sublinia prin
întrebări de genul următor: „Cum denumiţi grupele formate?”; „Cum le puteţi aşeza în
perechi?”; ‚Unde sunt mai multe (mai puţine) obiecte şi de ce?”; „cum putem face ca cele două
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grupe să aibă tot atâtea obiecte?”. Procedând astfel, copiii ajung ca în acţiunea cu obiectele, să
descopere modalităţi prin care cantităţile date se pot modifica, pot creşte (dacă uneia dintre ele
i se adaugă un element) sau pot scade (dacă i se ia un element), sau pot deveni echivalente prin
adăugare sau luare de elemente. Aplicarea elementelor de problematizare constituie premise
psihologice în formarea noţiunilor matematice.
Conversaţia euristică este caracterizată prin faptul că trebuie să ajute preşcolarul să
descopere ceva nou pentru el. Este o metodă de descoperire dirijată, în care rolul educatoarei,
de orientare a gândirii copilului, este permanent şi consistent.
La activitatea de observare „Crizantema” desfăşurate tot cu grupa mijlocie, se pot pune
următoarele întrebări: „De ce cad petalele crizantemei?”; „Ce s-ar întâmpla dacă n-ar avea
tulpina puternică şi rezistentă?”; „Ce se întâmplă cu frunzele când vine frigul?”; Ce însemnătate
au ele pentru om?”; „Ce se întâmplă cu plantele puse în vază dacă nu li se schimbă apa zilnic?”
etc.
Lucrul pe echipe asigură realizarea caracterului ştiinţific al cunoştiinţelor prin
apropierea copilului de realitatea înconjurătoare, principiu călăuzitor în realizarea obiectivelor
programei preşcolare. Punctul de plecare în alcătuirea grupului îl constituie manifestarea liberă
a copiilor, în funcţie de interesele lor.
Ariile de stimulare favorizează lucrul pe grupuri mici. Astfel, pentru tema “Animale
sălbatice”, copiii pot studia un atlas zoologic şi să comenteze despre animalele observate, pot
desfăşura jocuri senzoriale prin care pot identifica, din mai multe textile şi piele, care este de
exemplu, blana iepuraşului, a vulpii. Alţi copii se pot uita pe diferite cărţi şi să clasifice
animalele după diferite criterii, să stabilească asemănările şi deosebirile dintre ele.
Pregătirea spaţială a unor colţuri din natură (pădure, lac, baltă), uşurează înţelegerea
corectă a interacţiunilor elementelor componente ale ecosistemelor.
Această activitate este organizată pe grupuri: grupul 1 – pictează fundalul; grupul 2 modelează plante, animale; grupul 3 – redă aspectul natural al reliefului pe fondul căruia expun
animalele, mulajele, plantele confecţionate, fragmente de roci.
Activitatea în grup ocupă un rol intermediar între activitatea frontală şi cea individuală
a copiilor, ambele fiind într-o interdependenţă reciprocă. Sarcinile didactice puse în faţa
copiilor sunt soluţionate prin efort colectiv, prin întrajutorare reciprocă de către membrii
grupului.
Astfel, pentru evaluarea cunoştinţelor copiilor referitoare la basmele şi poveştile
însuşite până la momentul respectiv, grupa poate fi împărţită în 4 subgrupe.
Fiecărei subgrupe i se repartizează o imagine ce conţine, redat intuitiv, un moment
dintr-o poveste. Această scenă include şi o eroare. De pildă, un grup primeşte o imagine din
povestea „Scufiţa Roşie” şi anume momentul când fetiţa se întâlneşte pădure cu lupul. În
imagine se introduce, ca element eronat, vulpea. Tot astfel se reliefează scene din poveştile
„Punguţa cu doi bani”, „Iedul cu trei capre”, Lebedele”.
Sarcina fiecărui grup este de a recunoaşte povestea şi personajul eroare, de a discuta
momentul surprins şi de a numi pe reprezentantul grupei care să răspundă.
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În timpul discuţiei colective se constată la fiecare grup interesul pentru repovestirea de
către copii cât mai amănunţită a momentului din imagine, participarea activităţii lor. Ei
recunosc poveştile şi erorile din fiecare secvenţă ilustrată.
Prezentarea rezultatelor de către echipă, se realizează după expirarea timpului afectat
discuţiilor în grup. Grupurile trimit pe rând reprezentantul pentru a recunoaşte scena din
poveste, eroarea şi a reproduce momentul din poveste, făcând abstracţie de celelalte momente
ale ei şi de formulele cunoscute de început şi sfârşit. Cu ocazia lucrului în grup ei îşi
completează şi controlează reciproc observaţiile.
În timpul prezentării rezultatului de către o echipă, reprezentanţii din celelalte echipe
sunt atenţi la modul cum răspunde colegul, pot veni cu completări.
Metoda instruirii asistată de calculator este o metodă didactică în care predomină
acţiunea de programare specială a instruirii.
Condiţiile de eficienţă a învăţării asistate de calculator se referă, în primul rând, la
cantitatea de informaţie transmisă în unitatea de timp şi complexitatea acesteia.
În învăţământul tradiţional, profesorul dispune de posibilităţi multiple pentru a verifica
şi stimula învăţarea. Rostul unui program pe calculator este de a formula sarcini, de a oferi
scheme de abordare a informaţiei, de a realiza feedback-ul în învăţare, dar şi de a motiva copilul
pentru continuarea sistemului de instruire.
Etapele de verificare şi evaluare a cunoştinţelor şi deprinderilor în însuşirea
competenţelor corespunzătoare scenariului didactic, pot fi implementate sau nu în software
educaţional, acest lucru fiind în funcţie de particularităţile cunoştinţelor corespunzătoare unei
discipline didactice.
De exemplu, activitatea de cunoaşterea mediului – convorbire după imagini:
„Anotimpurile” – poate fi desfăşurată cu copiii din grupa mare din grădiniţă, în mod tradiţional
(cunoştinţe dintr-un singur domeniu) sau sub forma activităţii integrate (cunoştinţe cu caracter
disciplinar).
După activitatea propriu-zisă de convorbire, pe baza imaginilor (fie planşe cu elemente
detaşabile, fie imagini prezentate la calculator), grupa este împărţită în două. Unii vor rezolva
o fişă cu conţinut matematic iar ceilalţi, la calculator, vor răspunde unor întrebări pentru a
vedea în ce măsură şi-au însuşit cunoştinţele despre cele patru anotimpuri. Lucrând astfel, totul
este mai plăcut şi mai stimulativ pentru copii, iar pentru educatoare va fi mult mai uşor să
verifice rezultatele, deoarece rezultatele sunt date pe loc, pentru fiecare copil, la sfârşit
realizându-se o statistică a rezultatelor: poziţia, numele şi prenumele copilului, nota obţinută,
timpul de rezolvare, data realizării testului.
După rezolvarea testului, se va realiza schimbul: copiii de la calculatoare vor rezolva
fişa cu conţinut matematic, iar cei care au rezolvat fişa, vor rezolva testul grilă de pe calculator.
În esenţă, metoda instruirii asistată de calculator oferă accesul comod şi eficient la
informaţiile şi cunoştinţele cele mai noi, este o metodă nouă şi eficientă de predare, învăţare şi
evaluare a cunoştinţelor, instruire şi formare permanentă.
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Metoda proiectelor în spaţiul românesc
prof. Oana Maria Damir,
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 Iaşi
Metoda proiectelor presupune investigarea unor subiecte propuse de copii, definite ca
proiecte tematice, în comparație cu strategiile didactice clasice, unde temele săptămânale
abordate sunt planificate exclusiv de educatoare. Metoda proiectelor este cea mai în vogă
strategie didactică pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ la grădiniță. Se axează pe
cercetare, stimulând copiii să caute răspunsuri la întrebările care-i preocupă.
În fiecare săptămână se întocmește harta proiectului, unde se stabilesc obiectivele
operaționale, resursele materiale și umane. Activitățile se construiesc ținându-se seama de
particularitățile de vârstă și nevoile de cunoaștere ale copiilor.
Educatoarea are rolul de coordonator, de ghid a întregii activități educative, alături de
ea fiind implicați: părinți și membrii ai comunității, care influențează pozitiv procesul
instructive. În funcție de tema proiectului educatoarea creează ariile de stimulare. Acestea sunt
diferite zone de interes, unde cei mici pot căuta ei înșiși răspunsuri legate de tema dată.. Se
lucrează mult pe grupe și individual, punându-se mare accent pe interdisciplinaritate.
Incântată de aceste noi concepte pedagogice m-am ambiționat să le aplic. Iată, un
exemplu! Fiind supraveghetor la servirea mesei am observat un băieţel, care fărâmiţa o bucată
de pâine foarte meticulos. Întrebându-l de ce o face, copilul mi-a spus că vrea să vadă din ce e
compusă pâinea. Şi aşa am întocmit un proiect tematic: Pâinea. Am întocmit harta proiectului
stabilind obiectivele operaționale și schițând resursele materiale necesare. Am încercat să
implementez metoda proiectelor timp de un an, implicând părinții și alți membrii ai comunității
în viața grădiniței.
Lucrând cu această metodă zi de zi am ajuns la concluzia că are multe dezavantaje. Un
obstacol întâlnit era asigurarea resurselor materiale. Din moment ce grădinița nu alocă un fond
special pentru realizarea proiectelor tematice, educatoarea apelează la ajutorul părinților.
Practic părinții procură o mare parte din resursele necesare. Astfel materialul didactic de cele
mai multe ori ajunge prea târziu la grădiniță. Se creează o situație dificilă. Educatoarea nu are
cu ce lucra, copiii nu pot fi trași la răspundere, nici părinții nu sunt furnizori de materiale
didactice, iar statul nu are bani.
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Efectivul mare de copii este un alt dezavantaj. În grădinițele din România o singură
educatoare lucrează cu cel puțin 20 de copii. Statistic vorbind, timpul alocat pentru fiecare copil
în parte nu depășește 10-15 minute într-o zi normală de grădiniță. Într-un sfert de oră nu se
poate schimba lumea.
Controlarea ariilor de stimulare constituie o altă problemă. Cei 20 de copiii înscriși în
grupă sunt ghidați de o singură persoană. În momentul în care educatoarea împarte copii în
două sau mai multe grupe e dificil să mențină atât ordinea necesară desfășurării activităților
educative, cât și atenția celor mici. Cât timp ea coordonează o grupă, cei nesupravegheați de
regulă deranjează activitatea.
Diferențele individuale îngreunează și ele procesul instructiv-educativ. O educatoare
competentă ține cont de aceste particularități. Sunt copii care termină mai repede sarcina
primită, alții sunt mai lenți și necesită ajutor. E dificil să decidă educatoarea pe cine să ghideze.
Să-i ajute pe cei care nu au înțeles sarcina sau să pregătească o altă sarcină celor mai isteți?
Orice ar alege cadrul didactic dintre aceste opțiuni, copiii care rămân nesupravegheați vor
deveni agitați pentru că nu sunt implicați într-o activitate interesantă lor.
Metoda proiectelor poate fi eficientă în cazul în care:


singură educatoare lucrează cu cel mult 10 copii,



are la dispoziție un cabinet metodic bine dotat,



i se alocă o anumită sumă din care poate achiziționa resursele materiale necesare
proiectului săptămânal.
Noi suntem însă departe de aceste standarde.
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Abordarea interdisciplinară a activităţilor în grădiniţă
educ. Bularda Sanda
Grădiniţa cu P.P. Nr. 2 Bârlad, Vaslui
Copilul evoluează continuu de-a lungul existenţei sale, iar participarea la procesul de
educaţie este un element cheie pentru asigurarea acestei evoluţii.
Centrarea procesului educaţional asupra copilului se reflectă în abordarea
curriculumului din perspectiva dezvoltării globale şi vizează cuprinderea tuturor aspectelor
importante ale dezvoltării complete a copilului, în acord cu particularităţile sale de vârstă şi
individuale.
Accentul plasat pe dezvoltarea capacităţilor, atitudinilor ce ţin de dezvoltarea socioemoţională (a trăi şi a lucra împreună sau alături de alţii, a gestiona emoţii, a respecta
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diversitatea), dezvoltarea fizică (motricitate fină şi grosieră, dar şi sănătate şi alimentaţie
sănătoasă) sau a atitudinilor şi capacităţilor în învăţare (curiozitate şi interes, iniţiativă,
persistenţă în activitate, creativitate), alături de competenţe academice urmărite în mod
tradiţional (din domeniul dezvoltării cognitive şi a limbajului şi comunicării) impun cadrelor
didactice o regândire a demersului educaţional.
Conceptul de „dezvoltare globală a copilului” influenţează în mod direct modul de
organizare a educaţiei din grădiniţă, ştiut fiind că toate experienţele copilului sunt experienţe
de învăţare care accelerează dezvoltarea în diverse domenii. Proiectarea didactică este,
inevitabil, profund influenţată de această concepţie. Experienţele de învăţare prin intermediul
cărora educatorii urmăresc dezvoltarea globală a copilului includ: activităţi pe domenii
experienţiale, alături de jocuri şi activităţi didactice alese, completate de activităţi de dezvoltare
personală precum: rutine, tranziţii, activităţi de după-amiază şi activităţi opţionale.
Noul curriculum poate fi transpus în practică prin intermediul activităţilor integrate, iar
structurarea sa pe 6 teme integratoare (Cine sunt/suntem? Când, cum şi de ce se întâmplă? Cum
este, a fost şi va fi pe Pământ? Cum planificăm/organizăm o activitate? Cu ce şi cum exprimăm
ceea ce simţim? Ce şi cum vreau să fiu?) reprezintă o încercare de a organiza conţinuturile
curriculare, pe baza conceptului de „dezvoltare globală a copilului” .
Jocul reprezintă cea mai importantă sursă de învăţare pentru copii, este activitatea care
îi ajută cel mai mult şi eficient să înveţe. Prin joc copiii învaţă să interacţioneze cu ceilalţi, să
exploreze mediul, să găsească soluţii la situaţiile problemă, să îşi exprime emoţiile, să
achiziţioneze cunoştinţe şi abilităţi care îi vor fi necesare pentru adaptarea la cerinţele şcolii.
Copilul are nevoie nu numai de sprijin şi îndrumare, ci şi de libertate şi iniţiativă
personală, iar educatorul trebuie să înţeleagă, să accepte şi să încurajeze modalităţile specifice
prin care copilul achiziţionează cunoştinţe: imitare, încercare şi eroare, experimentare.
Prin excelenţă, jocul constituie cadrul specific unui antrenament al spontaneităţii şi al libertăţii
de expresie, un stimul important în cultivarea receptivităţii şi sensibilităţii, a mobilităţii şi
flexibilităţii psihice. E plin de promisiuni şi surprize, poate să se dezvolte liber, dar când
intervine controlul, jocul se încheie.
Copiii care se joacă par a fi inepuizabili, pierd măsura timpului, fiind absorbiţi cu totul
de joc, căci resimt jocul ca ceva interesant, atractiv, frumos. Astfel se poate explica refuzul
copiilor de a întrerupe jocul „De-a magazinul”, „De-a şoferii”, „De-a animalele din pădure”,
„De-a piaţa de flori” când le propunem o activitate în alt centru pentru a rezolva, de exemplu,
sarcini matematice, a picta, a scrie semne grafice sau a tăia cu foarfecele.
Dacă un copil petrece mai mult timp într-un centru de interes, de exemplu la
Construcţii şi refuză activităţi de matematică, pictură sau activităţi practice, educatorul poate
aduce materiale şi instrumente de lucru în centrul de interes al copilului şi poate iniţia activităţi
de tipul:
• să scrie preţuri pe hainele din magazinul improvizat sau să scrie orarul acestuia;
• să decoreze rochiile sau să le coloreze;
• să amenajeze o parcare şi să grupeze maşinile după mărime, culoare sau alte criterii;
• să picteze pădurea pentru animale;
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• să traseze drumul prin pădure;
• să taie cu foarfecele hârtia pe contur pentru a-şi confecţiona bani.
Dacă un joc se repetă prea des, e nevoie ca educatorul să intervină prin schimbarea
ambianţei şi a materialelor.
Asaltul de idei este o metodă de grup prin care se dezvoltă spiritul creativ şi se
formează comportamente creative prin exersarea gândirii divergente, care invită la elaborarea
unor soluţii personale pentru problemele identificate. Global, metoda implică trei momente:
1. generarea ideilor prin eliminarea cenzurării acestora în prima fază în favoarea
cantităţii (faza de divergenţă);
2. evaluarea calităţii ideilor;
3. selectarea celor mai importante idei (faza de convergenţă).
Modalităţi de utilizare:
Utilizarea metodei într-o activitate de predare�învăţare oferă copilului posibilitatea de
a reactualiza informaţiile pe care le deţine despre o anumită temă şi soluţiile pe care le identifică
pentru problema în dezbatere. Informaţiile, ideile, soluţiile pe care le lansează fiecare copil pot
fi comunicate colegului cu care lucrează sau întregii grupe. Indiferent dacă sunt corecte sau nu,
ele vor fi acceptate şi cuprinse în lista de informaţii, idei sau soluţii a grupei, evaluarea acesteia
făcându-se în faza de Reflecţie. În acelaşi timp, este un punct de plecare în construirea învăţării,
bazat pe cunoştinţele copilului, cunoştinţe de care acesta devine conştient şi la care se vor
adăuga ulterior altele noi. Astfel, la sfârşitul activităţii, copiii pot compara informaţiile iniţiale
cu cele pe care le-au obţinut pe parcursul activităţii, îşi pot modifica ideile sau soluţiile de la
debutul investigaţiei în lumina noilor date şi perspective rezultate din cercetare.
Ciorchinele este o metodă prin care copiii organizează în categorii informaţia obţinută.
Procesul de organizare este vizualizat grafic şi stimulează identificarea conexiunilor dintre idei
(de exemplu: după o excursie la un muzeu sau după o activitate la grupă în care s-au vehiculat
multe informaţii, putem organiza informaţia obţinută acolo într-un ciorchine).
Sugestii metodice:
Metoda „Ciorchinele” poate fi utilizată în etapa iniţială a activităţii (ciorchine iniţial),
pentru structurarea informaţiei iniţiale despre o anumită temă şi/sau în etapa finală, cea de
reflecţie, pentru organizarea grafică a informaţiei despre tema respectivă, informaţie dobândită
în cursul activităţii. Evaluarea „ciorchinelui iniţial” din perspectiva noilor date obţinute în
cursul activităţii, permite corectarea informaţiilor greşite, completarea acestora sau
identificarea unor direcţii noi de investigare pe care urmează să se deruleze investigaţia
copilului. În etapa de reflecţie se organizează grafic informaţia corectă şi se integrează în
reţelele cognitive proprii ale celor care învaţă.
Etapele metodei:
Arătaţi copiilor pe o foaie mare de hârtie cum trebuie realizat un ciorchine sau realizaţi
unul împreună.
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Scrieţi sau ilustraţi în mijlocul foii subiectul ce trebuie discutat (de exemplu:
„Albinele“).
Formulaţi întrebări care să faciliteze identificarea categoriilor centrale. În exemplul
„Albinele“ acestea ar putea fi: caracteristici, forma, hrana, adăposturile, duşmanii, foloasele.
Sugestii de întrebări prin care introducem asaltul de idei:
Definiţi împreună cu copiii aceste categorii pentru a putea integra corect informaţia sub
forma ciorchinelui.
Scrieţi aceste categorii în jurul subiectului folosind culori diferite pentru fiecare
categorie. Legaţi-le de subiect printr-o săgeată. Puteţi folosi şi simboluri sau reprezentări
grafice care să însoţească aceste categorii.
Prin întrebări potrivite, dezvoltaţi fiecare categorie în funcţie de conţinutul ei şi de
informaţiile deţinute de copii. Limitele dezvoltării fiecărei categorii sunt cele date de
obiectivele de învăţare urmărite în cadrul proiectului din care face parte secvenţa respectivă.
Ciorchinele realizat în etapa de reflecţie va arăta relaţiile corecte existente între
categoriile centrale şi informaţiile incluse, dar şi posibilităţile de extindere ale învăţării în
viitor.
Domeniul experienţial: Ştiinţă
Subiect: Albina
Tipul activităţii: Observare
Obiective:


să investigheze lumea albinelor selectând informaţii din operele literare, cântece, jocuri
şi din experienţa proprie;



să compare informaţii despre munca, foloasele, hrana, adăposturile şi duşmanii albinei;



să exprime propriile impresii şi sentimente faţă de albine; şi



să răspundă în propoziţii complete şi corecte din punct de vedere gramatical.
Desfăşurarea activităţii:

 Se desenează pe o coală mare un ciorchine, având în centru un cerc mai mare în care se
plasează imaginea unei albine.
 Se adresează întrebarea „Ce ştim despre albine? Copiii oferă răspunsuri în propoziţii
 Aceste informaţii sunt notate pe rând în interiorul câte unui cerc, apoi sunt legate de
subiectul „Albina”.
 Informaţiile sunt structurate şi completate pe baza observării în următoarele categorii:
caracteristicile albinelor; felul albinelor; munca albinelor; hrana albinelor; adăposturile;
duşmanii; foloasele.
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Aceste categorii sunt reprezentate prin cercuri colorate diferit, în jurul subiectului şi se
poate face evaluarea pe baza comparaţiei dintre cunoştinţele iniţiale şi cele achiziţionate după
observare.

Activităţile integrate în învăţământul preşcolar
prof. Căliman Luminiţa,
Grădiniţa Nr. 3 Tecuci, Galaţi
„Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă, să se ridice şi să se înşele. Nu
folosiţi cuvinte când acţiunea, faptul însuşi, sunt posibile.” (Pestalozzi)
De la acest îndemn putem porni atunci când îi învăţăm pe copii să învingă dificultăţile
prin intervenţii reale, posibile, să-i aşezăm în dialog cu mediul sau să-i facem să-şi exerseze
capacitatea de a opta şi de a decide. Şi unde am putea găsi un loc mai potrivit pentru îndeplinirea
acestui scop nobil decât la grădiniţă.
Grădiniţa, pentru copiii care-i trec pragul, constituie prima experienţă a vieţii în
societate. Ea le creează o gamă întinsă de relaţii noi cu copiii de aceeaşi vârstă şi cu adulţii,
toţi necunoscuţi. Ea îi aşează într-un cadru nou prin dimensiunile şi conţinutul ei (obiecte,
instrumente, materiale care le stimulează gustul pentru investigaţie şi pentru acţiune), le
propune activităţi pe care ei se forţează să le adapteze cât mai bine la nevoile lor.
În grădiniţă, toate activităţile care se desfăşoară împreună cu copiii reprezintă
experienţe de învăţare pentru copil, pornind de la activităţile integrate (centrate pe anumite
obiective şi conţinuturi), până la momentele de rutină sau tranziţie, care consolidează anumite
deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena
şi protecţia lui şi pot extinde cunoştinţele şi experienţele acumulate prin activităţile integrate.
Activităţile integrate armonizează şi sintetizează informaţii din diferite domenii ale
ştiinţelor, renunţându-se la logica lor particulară, cu scopul creării unui tablou integrativ al
realităţii cu care copilul intră în contact.
Predarea-învăţarea integrată semnifică modul în care educatoarea integrează
conţinuturile mai multor domenii experienţiale, exploatând resursele din mai multe centre de
activitate cu scopul atingerii mai multor obiective de referinţă. Abordarea integrată a predării
asigură stimularea copiilor pe mai multe domenii de dezvoltare, acordându-le egală atenţie
acestor domenii. Aceste activităţi se desfăşoară alternând formele de organizare a activităţii:
frontal (atunci când este oportună), pe grupuri şi individual, în funcţie de conţinut,
particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor şi de momentul zilei.
Activităţile integrate propuse de planul de învăţământ sunt de patru tipuri, în funcţie de
durată şi elemente de conţinut:
– activitatea integrată care înglobează toate activităţile din programul unei zile şi care
se desfăşoară pe parcursul întregii zile;
– activitate integrată care înglobează activităţile alese (ALA) şi activităţile pe domenii
experienţiale (ADE) din ziua respectivă;
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– activitate integrată care înglobează activităţile de la domeniile experienţiale (ADE)
dintr-o zi;
– activitate integrată în care activitatea de bază este un anumit tip de activitate de la
domeniile experienţiale (ADE) din ziua respectivă, în care sunt înglobate elemente din mai
multe domenii experienţiale, indiferent de programul zilei.
Maniera integrată a activităţii didactice presupune abordarea realităţii într-un demers
globalizat în care graniţele dintre categoriile şi tipurile de activităţi dispar, se topesc într-un
scenariu unitar în cadrul căruia tema se lasă investigată cu mijloacele diferitelor ştiinţe.
Integrarea se face prin alipirea într-un scenariu bine închegat a unor conţinuturi care
aparţin unor domenii diferite. Evident, conţinuturile propuse au un subiect comun, care
urmează a fi investigat şi elucidat în urma parcurgerii acestora şi a realizării obiectivelor
propuse.
Pentru a fi posibilă abordarea în manieră integrată, educatoarea trebuie să stabilească
cu claritate obiectivele şi conţinuturile activităţilor zilnice, pentru ca, pe baza acestora, să
gândească un scenariu al zilei. Scenariul va începe cu motivarea care să canalizeze activitatea
copiilor spre elucidarea problemelor prezentate. Scenariul activităţii trebuie să fie bine elaborat,
să cuprindă obiectivele şi tot ce se va desfăşura în timpul activităţii (incluzând, alături de
activităţile clasice de învăţare, întâlnirea de dimineaţă, elemente de joc, tranziţiile şi rutinele –
toate denumite şi redate în mod descriptiv şi detaliat) acestea în ordine cronologică pentru
întreg programul zilei sau pentru o parte a acestuia. De asemenea, educatoarea va avea în
vedere repartizarea sarcinilor activităţilor zilnice la fiecare centru/sector/zonă de activitate, în
aşa fel încât să fie posibilă realizarea obiectivelor propuse de la fiecare activitate a domeniului
experienţial. Se pot desfăşura la centrele de activitate secvenţe din activităţile de la domeniile
experienţiale, şi anume acelea care prezintă un interes deosebit pentru copii şi care să permită
realizarea obiectivelor. În felul acesta, întregul program al zilei reprezintă un tot, un întreg cu
o organizare şi o structurare a conţinuturilor menite să elimine departajarea diferitelor categorii
de activitate. Abordarea integrată este, aşadar, o împletire a conţinuturilor într-o formă
atractivă, flexibilă, mobilizatoare, care conduce activitatea copilului spre investigare,
documentare, cercetare şi aplicare practică a celor învăţate.
Întregul program se realizează prin joc, dar nu un joc întâmplător, ci unul organizat, în
care copilul are prilejul să exploreze medii diferite şi să indeplinească sarcini fie individual, fie
în grupuri mici. Rolul educatoarei este de a organiza activitatea în aşa fel încât să ofere copiilor
o paletă variată de opţiuni care permit realizarea celor propuse la începutul programului.
Activităţile integrate nu sunt alte activităţi, ci cele pe care noi, educatoarele le proiectăm
calendaristic conform planului de învăţământ, orarului aferent nivelului de vârstă, susţinute de
experienţa cadrului didactic.
Personal, ca educatoare, am organizat şi desfăşurat cu grupele de copii activităţi
integrate generate de subiecte stabile planificate pentru tot timpul anului cum ar fi: Fenomene
ale naturii; Flori – plante; Animale (domestice, sălbatice); Fructe; Evenimente istorice (1
Decembrie, 24 Ianuarie), Tradiţii – obiceiuri sau subiecte dinamice ce se evidenţiază la un
moment dat trezind puternic interesul şi atenţia copiilor. Astfel de activităţi le-am desfăşurat
integrat şi după un scenariu elaborat de mine şi care a început cu întâlnirea de dimineaţă iniţiată
în fiecare zi, întâlnire ce se poate realiza sub forma unei povestiri, a întâlnirii cu un personaj

38

Nr. 9- octombrie 2016

îndrăgit, prezenţa unui animal sau o întâmplare trăită de copii în zilele cât au fost liberi sau în
vacanţă, un eveniment social sau eveniment special petrecut în familie, etc.
Desfăşurând activităţile integrate, am observat la copii o eliberare de formalism şi o
libertate de acţiune mai mare, copiii participă la procurarea materialelor şi devin mai
responsabili, au mai mare încredere în forţele proprii şi se simt capabili să îndeplinească
sarcinile încredinţate sau alese de ei, au posibilitatea să se bucure de finalitatea activităţii lor,
îşi dezvoltă creativitatea, capacitatea de a comunica, lucrul în echipă, putem spune că sunt
parteneri în actul educaţional şi devin participanţi activi ai propriei formări. Activităţile
integrate se dovedesc a fi o soluţie pentru o mai bună corelare a activităţilor de învăţare cu viaţa
societăţii, cu tehnologia şi cultura didactică. Lucrând în grupuri, copiii îşi asumă
responsabilităţi şi roluri în microgrupul din care fac parte participând la jocuri de rol
interesante şi iniţiate la sugestia educatoarei sau create de ei. De exemplu: centrul ,,Bibliotecă’’
oferă posibilitatea copiilor de a-şi exersa liber opiniile, de a citi imagini pe care le asociază cu
aspecte din viaţă, de a audia poveşti, de a crea poveşti după anumite tablouri, de a dezvolta
dialoguri între personajele întâlnite în cărţi, de a cunoaşte literele alfabetului asociindu-le cu
imagini corespunzătoare, etc. Centrul ,,Ştiinţă’’ direcţionează copiii spre exersarea atât a
conţinuturilor matematice: jocuri de măsurare, de comparare, de reconstituire, de numărare,
grupare, dar şi spre conţinuturile cunoaşterii mediului: lumea plantelor, animalelor, a
insectelor, a omului, etc. De un real folos în completarea conţinuturilor sunt: vizitele,
plimbările, excursiile, întâlnirile cu specialiştii, teatrul, diafilmele, etc. Tematica acestora este
aleasă în aşa fel încât prin activităţile integrate să se înlesnească contactul cu lumea
înconjurătoare astfel încât copilul să exerseze o învăţare activă.
Educatoarea este aceea care crează atmosfera şi tonusul clasei, personifică acele calităţi
pe care doreşte să le regăsească la copii, comunică entuziasmul ei copiilor, face procesul de
învăţare activ şi interesant. Întotdeauna trebuie să existe un echilibru între ceea ce oferă
educatoarea şi ceea ce doreşte copilul, pentru ca obiectivele propuse să se realizeze cu succes.
Prin activităţile integrate desfăşurate cu copiii aducem un plus de lejeritate şi mai multă
coerenţă procesului de predare-învăţare, punând un accent deosebit pe joc ca metodă de bază a
acestui proces.
Trebuie să înţelegem că prin folosirea acestei activităţi integrate nu au de câştigat doar
copiii, aşa cum am menţionat mai sus, ci şi educatoarele, părinţii copiilor, dar nu în ultimul
rând şi grădiniţa. Astfel educatoarele reuşesc să cunoască mai bine copiii, problema resurselor
materiale este rezolvată împreună cu copiii, părinţii şi alte persoane implicate în diversele
proiecte, are prilejul să depisteze diverse tipuri de comportament, poate realiza o evaluare
completă a fiecărui copil, îşi lărgeşte sfera preocupărilor, îşi aprofundează cunoştinţele şi aplică
metode noi. Părinţii beneficiază şi ei de multiple avantaje: ajung să cunoască mai bine
activitatea din grădiniţă şi să se implice efectiv în realizarea acesteia, au posibilitatea să
urmărească progresele copiilor şi să le sprijine evoluţia, dezvoltă o relaţie mai bună atât cu
educatoarea cât şi cu ceilalţi părinţi. Grădiniţa beneficiază de pe urma acestei abordări pentru
că prin manieră integrată se facilitează inserţia grădiniţei în comunitate, îşi îmbogăţeşte baza
materială prin implicarea motivată a celorlalţi factori educaţionali.
Folosind metoda integrată am ajuns la convingerea că personalitatea copilului se
dezvoltă într-un mediu democratic prin orice lucrare ce se finalizează, copilul învaţă lucrând,
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creativitatea copilului este lăsată să se manifeste în toate domeniile, implicarea altor factori în
actul educaţional duce la reuşită, motivaţia fiecărei activităţi va fi deviza zilei de lucru.
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Parteneriatul grădiniţă-familie şi colaborarea educatoarei cu părinţii
prof. înv. preșcolar Chit Aurora,
Grădiniţa cu P. N. şi P. P. Apahida, Cluj

Datorită faptului că, societatea în care trăim este într-o permanentă schimbare, atât
părinţii cât şi educatoarele trebuie să aibă în vedere o adevărată luptă cu mediul,să fie foarte
atenţi la mijloacele pe care le folosesc pentru a putea mijlocii cu copiii, ei fiind foarte
vulnerabili la această vârstă iar influenţele negative sunt la tot pasul. Pentru a avea o relaţie
activă şi pozitivă cu preşcolarii, trebuie să ştim să le descoperim trebuinţele şi nevoile, pentru
ca legăturile ce se stabilesc între preşcolari şi adulţi să se bazeze atât pe încredere dar mai ales
pe respectul reciproc.
După cum bine se ştie, familia este factorul primordial în educarea unui copil şi
educaţia începe în familie, de aceea legătura dintre grădinită şi mediul familial va trebui să se
întrepătrundă ,iar educatorul să cunoască foarte bine mediul de viaţă al copilului ,pentru a putea
colabora.
Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie, organizat corect, duce la o educaţie solidă ,fără
pericolul de eşec şcolar mai târziu. Preşcolaritatea reprezintă piatra de temelie a personalităţii
în formare a copilului ,iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul
necunoscut iniţial.
Parteneriatul grădiniţă – familie, acţiunile pe care aceştia le desfaşoară, continuarea de
către familie a activităţilor desfăşurate în grădiniţă, nu fac decât să ducă la o mai bună formare
a celui ce urmează a se forma pentru viaţa de adult ce o va avea preşcolarul.
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MODALITĂȚI DE REALIZARE A PARTENERIATULUI GRĂDINIŢĂ-FAMILIE:


Şedinţe cu părinţii ;



Lectorate pe diverse teme;



Vizite ,excursii,drumeţii;



Activităţi desfăşurate împreună cu părinţii;



Sărbătorirea zilei de naştere a copiilor;



Expoziţii cu lucrările copiilor ;



Serbările realizate în diferite momente ale anului şcolar,

Activitatea cu părinţii, ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului în programul
educativ din grădinită, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor respect de sine,
încredere in competenţele lor, făcându-i mai buni.
În mod firesc, pentru fiecare părinte copilul său este un ,,bulgăre de aur". El îl vede frumos,
bun, deştept, pentru că l-a urmărit cum a crescut, cunoaşte detalii referitoare la perioadele
copilăriei mici.
Grădiniţa este prima treaptă a sistemului de învăţământ, de aceea susţin ideea de a
implica părinţii în programul educativ încă de la inceput, căci doar aşa îşi vor forma deprinderi
de parteneriat cu grădiniţa şi implicit cu educatoarea.
Parteneriatul grădiniţă-familie se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie
şi grădiniţă, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor
atunci când aceştia văd educatoarea sfătuindu-se cu părinţii.
Toţi părinţii au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor.Ei trebuie informaţi
despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor şi trebuie implicaţi în
luarea deciziilor. Părinţii trebuie să fie la curent cu progresele copilului lor, dar şi cu percepţia
pe care o are grădiniţa despre calităţile şi problemele copilului. Educatoarea va sugera acestora
modul în care işi pot ajuta copiii acasă, căci sunt părinţi care oferă copiilor sprijin suplimentar
în învăţare ( limbi străine, desen, muzică.).
Pentru realizarea unui parteneriat cu părinţii este nevoie ca:
-părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot aduce o contribuţie reală si
valoroasă la educarea copiilor lor;
-să se recunoască si să se valorifice informaţiile date de părinţi referitor la copii;
-părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii lor;
-responsabilitatea să fie împărţită între părinţi şi educatoare;
-părinţii să facă parte din Comitetele de părinţi;
-să ajute la continuarea programului educativ acasă;
-să urmarească în mod regulat progresul copiilor lor;
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-să ia parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreună cu educatoarea.
Datorită diferenţelor de scopuri, resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii,
atitudini, de foarte multe ori există posibilitatea apariţiei unor conflicte între părinţi şi
educatoare ce pot fi determinate de :
-o slabă colaborare;
-lipsa de informaţii;
-intoleranţa la stilul de viată al celuilalt, la opiniile sau chiar la prezenţa fizică;
-neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii sociale, morale, religie,
naţionalitate.;
-lipsa unor preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare;
-numarul limitat al intâlnirilor dintre educatoare şi părinţi;
-neclaritate în rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile ce le revin.
De aceea ,cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt:
-cunoaşterea reciprocă,
-comunicarea periodică cu aspecte formale şi informale;
-acceptarea reciprocă,înţelegere şi toleranţă faţă de diferenţe;
-evaluarea permanentă a relaţiilor comune;
-sprijinul acordat familiei în raport cu creşterea şi educarea copilului;
-atmosfera destinsă, non-formală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii;
-educatoarea trebuie să fie pregătită să asculte, să fie interesată despre sugestiile date
de părinţi; atunci când ei simt că ideile le sunt luate în serios se implică mai mult în sprijinirea
copilului şi a grădiniţei;
-nu etichetaţi copiii în faţa grupului de părinţi şi nu emiteţi judecăţi de valoare care pot
stânjeni unii părinţi.
Cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între grădiniţă şi familie, în sprijinul
educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea
şcolară; este primul pas către o educaţie deschisă, flexibilă, şi dinamică a personalităţii
copilului.
,,SĂ GÂNDIM CÂT MAI DEPARTE, CU O DESCHIDERE CÂT MAI
FLEXIBILĂ ŞI SĂ ACTIONĂM CU GRIJĂ, ÎN PAŞI MĂRUNŢI ŞI SIGURI" (Mel
Ainscov-Pachetul de Resurse pentru profesori-UNESCO )
În unele grădiniţe părinţii nu intră în sala de grupă decât cu ocazia şedinţelor, a
serbărilor sau când se organizează activităţi de asistenţă, iar întâlnirile dintre educatori şi
părinţi, de cele mai multe ori, au loc în holul grădiniţei. Părinţii se simt intimidaţi, consideră că
sala de grupă este un spaţiu de influenţă exclusiv al educatorului şi se pot simţi frustraţi din
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următoarele motive: nesiguranţă; teama de a nu greşi; nu vor să creeze confuzii; cred că nu au
nimic de oferit; nu vor să-i deranjeze pe copii şi pe educator când aceştia lucrează.
Pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copil, părinţii trebuie consideraţi ca
fiind specialişti în ceea ce priveşte copiii lor şi trebuie să fie participanţi activi la procesul de
învăţare.
Educatorul trebuie să încurajeze părinţii să vină în sala de grupă, să-i facă să înţeleagă
că sunt folositori, în orice moment al zilei. Unii părinţi care încep programul mai târziu, pot
rămâne în sala de grupă şi pot participa la „Întâlnirea de dimineaţă” ca invitati, apoi pot
desfăşura activităţi pe Centre, pot construi puzzle sau pot citi copiilor poveşti, dialoghează
mânuind păpuşile pe degete, le demonstrează cum se folosesc uneltele dintr-o trusă de mecanic,
fac colaje sau jucării, ajută la pregătirea materialelor sau la repararea cărţilor. După–amiază
când vin să-şi ia copiii, unii părinţi pot petrece o oră alături de ei, observându-i cum îşi
finalizează lucrările, participă la proiectele lor, discută cu ei despre ce au construit sau se
implică în jocurile de rol şi sunt „spectatori”, „musafiri”, „cumpărători”, „pacienţi”.
Ce trebuie să ştie părinţii înainte de a începe lucrul în sala de clasă
• Comunicaţi dacă aveţi o îndemânare deosebită sau o aptitudine specială într-un anumit
domeniu.
• Înainte de a începe lucrul, luaţi cunoştinţă de regulile clasei.
• Aşezaţi-vă pe podea sau pe un scaun, nu staţi în picioare când vă jucaţi cu copiii.
• Participaţi la activităţile de grup.
• Adresaţi întrebări când aveţi nelămuriri.
• Nu interpretaţi lucrările, solicitaţi copiii să vi le prezinte.
• Nu comentaţi comportamentul copilului în faţa acestuia.
• Lăsaţi copilul să încerce să facă singur şi doar dacă nu poate oferiţi-i ajutorul.
• Împărtăşiţi ideile şi sugestiile dumneavoastră. Nu discutaţi comportamentul copilului
cu alţi adulţi, cu părinţii lui sau alţi membri din familie.
Avantaje pentru membrii familiei:
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Prin participarea părinţilor la activităţile din sala de grupă, li se formează sentimentul
de apartenenţă la grupul clasei, se simt utili, părtaşi la educaţie, devin conştienţi de rolul
pe care îl au în dezvoltarea copilului.



Mulţi părinţi au câte un copil iar unii sunt răsfăţaţi, necooperanţi, încăpăţânaţi, tocmai
datorită faptului că nu au avut copii de vârsta lor să se joace, să comunice, să împartă
lucrurile. Venind alături de copii, părintele învaţă cum să-l crească în relaţie cu alţi copii
care provin din medii diferite, de etnii sau naţionalităţi diferite, le observă
comportamentul, jocul şi astfel învaţă mai multe despre dezvoltarea lui.



Părintele cunoaşte prietenii copilului, apoi între părinţi adesea se încheagă relaţii stabile
de prietenie.
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Avantaje pentru educatoare:


Prezenţa a unu, doi părinţi în sala de grupă îl ajută pe educator să individualizeze
activitatea, să lucreze pe grupuri mici, să acorde mai mult timp fiecărui copil.



De asemenea, poate să observe dacă părinţii fac totul în locul copilului, rezolvându-i
problemele, conflictele sau dacă îl lasă să încerce mai întâi singur, dacă îi încurajează
iniţiativa sau nu.



Va afla lucruri interesante despre obiceiurile culturale ale familiilor, despre talentele şi
pasiunile părinţilor. Un părinte poate picta decorul pentru serbare alături de copii, altul
le poate arăta cum se amenajeză un acvariu, îi poate învăţa un dans popular.



Copiii sunt mândri de ceea ce fac şi ceea ce ştiu părinţii lor. Iar dacă nu pot şi nu ştiu,
ei inventează şi-i înnobilează.
Avantaje pentru copil:



Prezenţa mai multor adulţi în sala de grupă ajută la individualizarea activităţilor,
acordându-se mai mult timp fiecărui copil şi reuşind organizarea activităţilor de
învăţare prin cooperare.



Copilul este mai în siguranţă, se reduce timpul de aşteptare, este ascultat şi i se răspunde
la întrebări.

Prin efortul părinţilor se îmbogăţeşte mediul educaţional, părinţii pot participa la
amenajarea afişierului, la confecţionarea unor obiecte necesare jocului (măşti, păpuşi pe
degete, îmbrăcăminte pentru păpuşă), dar şi pentru confortul copiilor (pernuţe, buzunare pentru
lucrurile personale).
Activitatea demonstrativă cu grupa de copii, permite parintelui să fie propriul evaluator
al copilului său şi să-l aprecieze, ţinând seama atât de cerinţele educatoarei, cât şi de ale
colectivului din care face parte. Acest gen de activităţi a fost primit cu un interes deosebit de
către părinţi, aceştia înţelegând şi mai bine rolul pe care-l are colaborarea permanentă dintre
grădiniţă şi familie. Participând la diferite activităţi din grădiniţă, părinţii îşi dau seama de
bogăţia şi varietatea materialelor necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor cu
copiii.Astfel, ei devin preocupaţi de adunarea unor materiale necesare desfăşurării acestor
activităţi.
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Utilizarea mesajului textelor literare pentru formarea comportamentelor
prosociale la copiii preşcolari
educ. Cornea Doina - Gabriela
G.P.P. „1-2-3” Suceava
Educaţia este cel mai frumos dar pe care îl poate dobândi omul, cel care îi formează
demnitatea, conduita etică şi simţul estetic, îi dă împlinirea fizică şi intelectuală.
E crucială perioada în care îi facem pe copii să vrea să se asculte unii pe alţii. Perioada
e mai scurtă cu cât educatoarea găseşte cea mai potrivită cale de a interacţiona cu copiii. La
început nu e nevoie de text, nici nu ar asculta ce li se spune, sunt ca nişte puişori care merg de
colo colo sau se opresc într-un loc neîndrăznind să se deplaseze din locul în care i-au lăsat
mama sau bunica. E nevoie de glasul cald, de gesturi şi priviri mângâietoare care să le trezească
încrederea. Apoi ne ajută natura. Omul e prin esenţă o fiinţă socială, la fel şi micul om, iar
aducerea copilului în grădiniţă nu e prima ieşire a lui din casă ci sigur a fost scos la plimbare
întâi în căruţ, apoi de mânuţă pe stradă, în parc unde s-a întâlnit cu alţi copii. Grădiniţa e doar
un nou loc, un nou mediu în care va întâlni o lume a copiilor. Mizăm pe curiozitatea specifică
vârstei copilăriei ce trebuie apoi permanent cultivată. Flexibilitatea, perseverenţa,
originalitatea, creativitatea sunt însuşiri de care trebuie să dea dovadă educatoarea în a găsi cele
mai potrivite motivaţii, în a trezi interesul copiilor pentru a-i capta în joc, activitate specifică
grădiniţei. La început se joacă unii lângă alţii, trebuie să-i facem să se joace unii cu alţii.
Grădiniţa foloseşte în munca de educare a copiilor o serie de mijloace educative,
ponderea principală având-o acelea ce corespund specificului psihologic al copilului, adică
jocul şi învăţarea, primul predominând fără echivoc, al doilea fiind un arbitru de neînlăturat al
primului.
,,Morala e un fenomen social, o formă a conştiinţei sociale care include într-un tot
unitar idealul moral, valorile, normele şi regulile morale prin care se reglementează raporturile
omului cu ceilalţi oameni, cu societatea şi cu sine însuşi” (Ioan Nicola).
Primele raporturi sociale pe care le stabileşte copilul în familie vor fi continuate pe o
scară mai mare în grădiniţă, grădiniţa şi familia contribuind unitar la ,, cei 7 ani de acasă ” - de
fapt anii de dinainte de intrarea în şcoală. Raporturile ce se stabilesc între copii le produc
impresii vii şi puternice, copilul trece de la explozia unor emoţii, la manifestarea unor
sentimente. Îl îndemnăm în a diferenţia binele de rău, adevărul de minciună, ceea ce este
permis de ceea ce nu este permis, motivând fiecare pas.
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Formarea de bune deprinderi constituie partea cea mai însemnată a educaţiei morale în
grădiniţă la copiii de 3-4 ani, pentru că mai târziu se vor cristaliza sub forma cerinţelor
interioare manifestate în atitudini, deprinderi şi obişnuinţe.
În cadrul activităţilor desfăşurate în grădiniţă, se urmăreşte în primul rând:
- cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate, educarea abilităţilor
de a intra în relaţie cu ceilalţi;
- educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive
faţă de sine şi faţă de ceilalţi;
- cunoşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual
al poporului român.
Cum trăsăturile pozitive de voinţă şi caracter se educă în timp, se începe de la grupa
mică cu cunoşterea normelor de comportare necesare integrării în viaţa socială.
Există o multitudine de reguli specificate şi în pedagogia preşcolară:
-

reguli de comportare faţă de adulţi şi faţă de copii;

-

reguli de purtare cu privire la sosirea şi plecarea din grădiniţă;

-

reguli de purtare la masă;

-

reguli de purtare la spălător;

-

reguli de purtare la dormitor;

-

reguli de purtare în timpul jocurilor şi al activităţilor.

În procesul de însuşire a regulilor de purtare trebuie să ştim ordinea în care vor fi
însuşite, deoarece succesiunea potrivită asigură îndeplinirea lor cu uşurinţă. Alegem reguli
simple, apropiate de vârsta copilului. Regulile trebuie să aibă un caracter concret. Fiecare
regulă trebuie obligatoriu respectată. Pe măsură ce creşte şi stăpâneşte limbajul, aşteptăm de la
copil să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme
prestabilite şi cunoscute. Toate acestea se vor realiza în condiţiile în care copii vor fi capabili
să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective, pozitive, manifestând prietenie, toleranţă,
armonie şi se va dezvolta capacitatea de autocontrol.
Metoda exemplului se aplică în practica educativă sub mai multe forme: exemplul
personal al educatoarei, exemplul părinţilor.Toate aceste forme de exemple pot să acţioneze
în mod direct asupra copilului, prin contactul nemijlocit al acestora cu adulţii din imediata lor
apropiere.
Exemplul se poate folosi şi pe cale indirectă, prin intermediul artei şi în special al
literaturii (al textului literar).Creaţiile literare destinate copiilor reprezintă o formă de
cunoaştere de către aceştia a vieţii, de înţelegere a unor particularităţi comportamentale şi
caracteriale, de învăţare a cunoştinţelor despre natură. Prin intermediul lor copiii dobândesc o
sumă de reprezentări despre obiecte, fenomene, fapte, întâmplări, situaţii ce pot fi percepute ca
atare.
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Voi prezenta
câteva exemple de
povestiri, prin care vizăm formarea
comportamentelor prosociale, texte accesibile copiilor de vârstă mică şi mijlocie. Povestea
,,Sanda la grădiniţă” de Maria Tămaş oferă exemple de comportare a copilului în prima zi la
grădiniţă: igiena personală în vederea pregătirii pentru grădiniţă, circulaţia pe stradă (ajutorul
dat de poliţist), jocul copiilor în curte, jocul cu alţi copii şi bucuria pe care a trăit-o fetiţa şi pe
care a împărtăşit-o mamei. Copiii pe care i-a intâlnit Sanda s-au jucat frumos împreună, au
ascultat de educatoare, au aplaudat, au fost ordonaţi. Ajutându-ne de imagini vom fixa noţiunea
de frumos.
Mama a întrebat-o pe Sanda dacă i-a plăcut la grădiniţă, iar ea a răspuns: ,,A fost
minunat, mămico !”
Aşadar, copiii înţeleg că noţiunea de frumos înseamnă : dacă ne sculăm voioşi, dacă
venim curaţi la grădiniţă, dacă ne jucăm frumos cu copiii, dacă aplaudăm, dacă ne place
ceva. Şi tot frumos este să vorbim cu mama (tata, bunicii), să le spunem ce am făcut la
grădiniţă.
Copiilor curaţi li se atribuie totdeauna aprecierea de frumos, ceea ce nu se poate spune
de Maricica din povestea ,,Maricica”(Luiza Vlădescu). Jucând jocul, în timp ce cântă:,,Coroana
e rotundă,/Rotundă e şi luna,/Frumoasă e şi fata/Pe care o aleg/ “copiii o evită pe Maricica
pentru că nu e frumoasă, adică curată, nu o doresc în joc: ,, Maricică, Maricică, noi nu vrem în
grupa mică, să avem o murdărică.”
Un alt text care poate fi folosit ca exemplu în a-i ajuta să înţeleagă de ce trebuie să
păstrăm igiena personală este povestea ,,Fetiţa cu fundiţe roşii,,(Cella Aldea).
Durerea pe care o simte mama (în povestea ,,Mama,, de Mircea Sîntimbreanu), când
copiii ţipă, strică, se pătează pe haine, adică nu se comportă civilizat, nu au atitudine corectă,
nu preţuiesc munca mamei, ar trebui să-i sensibilizeze pe copii, trezindu-le sentimente de
ruşine, de părere de rău, aceleaşi pe care le simte şi mama faţă de copiii neascultători(rezonanţa
afectivă).
Când copiii au început să se poarte corect, mama din poveste simte mândrie,
mulţumire sufletească. După lecturarea textului, copiii din grupă ar trebui, în timpul discuţiei,
să-şi exprime sentimentele proprii pe care le încercă faţă de mama lor.
Cele mai multe conflicte între copiii mici apar până când învaţă să ceară frumos o
jucărie şi să nu refuze când sunt rugaţi.
,,- Ce a uitat Fănucă să spună?” - este întrebarea – laitmotiv al povestirii omonime a
Luizei Vlădescu. Citind-o, treptat, aproape se creează o situaţie de aplicare concretă a
formulelor de politeţe(sau se exersează) formule ce se cer a fi folosite în situaţiile respective:
,, -Bună ziua!,,/,,-Te rog!,,/,,-Mulţumesc!,,/,,-La revedere!,,/ ,,-Noapte bună !,,/etc.
Copilul care nu seamănă cu Fănucă şi nu va uita să le folosească, va fi totdeauna lăudat,
i se va spune că se poartă frumos – este politicos. Se poartă un dialog în legătură cu utilizarea
formulelor de politeţe.
Regula:,, ne jucăm frumos cu jucăriile, nu le rupem!”, nu este respectată de Petrişor din
povestea ,,Cum au fugit odată jucăriile de la un copil “(Nina Stănculescu). Jucăriile supărate
(ursul, cutia de creioane, cartea de colorat şi mingea) au fugit la magazinul de unde au fost
cumpărate. Petrişor le-a reprimit în visul său. Să i le dăm înapoi –a spus vânzatorul- dar numai
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pentru o vreme! Să vedem cum se va purta. Dacă se ţine de cuvânt şi are grijă de ele i le lăsăm,
iar de nu, i le luăm pentru totdeauna şi le dăm altui copil care să le merite. “
Să spunem adevărul şi să recunoştem când am greşit. Iepuraşul din povestea ,,Puf Alb
şi Puf Gri” încearcă stări afective negative-sentimentul de ruşine, simte tristeţe, nemulţumire
de sine atunci când nu recunoaşte că el a greşit, că nu a ascultat pe mama şi a umblat la dulceaţă,
spărgând borcanul. Mai mult, nu a ascultat nici de sfatul frăţiorului Puf Alb, aşa cum ar fi fost
normal. În schimb este aşa de bucuros când şi-a recunoscut greşeala şi şi-a asumat-o aceasta
aducând o stare afectivă pozitivă întregii familii de iepuraşi, iepuraşul trecând de la sindromul,,
bomboanei amare “, la bucuria pe care a produs-o în urma recunoaşterii faptei sale. Iertarea
este rezultatul în comportamentul iepuraşului Puf Alb, dar şi a mamei, iar răsplata este bine
meritată.
Şi cel mic îl poate ajuta pe un alt prieten la nevoie, e cazul iepuraşului
din povestea ,,Coliba iepuraşului ”(Viniciu Gafiţa). Deşi câinii cei mari, ciobăneşti, lupul, ursul
sunt mari, dar fricoşi, abia cocoşul, mai mic, dar curajos şi isteţ îl ajută pe iepuraş şi o alungă
pe vulpe din căsuţa lui. Şi proverbul ,, Buturuga mică răstoarnă carul mare” este destul de
sugestiv.
Nu este suficientă prezentarea exemplelor din textele literare pentru a le forma copiilor
comportamente prosociale. Este necesară în practica zilnică a diferitelor acţiuni, observarea
îndeaproape a comportamentelor. Va fi folosită aprobarea ca metodă de întărire a
comportamentului pozitiv, atunci când se face aprecierea /evaluarea comportamentului copiilor
în cadrul jocurilor: ,, Mi-a plăcut că nu aţi stricat construcţia, aţi lucrat împreună şi v-aţi împărţit
rolurile fără să vă certaţi, aţi ascultat de părerile celorlalţi şi rezultatele sunt foarte bune, pentru
că unde-s mulţi puterea creşte, iar la sfârşitul jocului toţi aţi fost harnici şi aţi strâns jucăriile,
aşezându-le la locul lor”. Aplauzele vor răsplăti comportamentele pozitive şi au ca efect creerea
unei stări emoţionale pozitive.
Dezaprobarea este metoda ce intervine în cazul unui comportament negativ. Aceasta
poate fi verbală, directă dar şi printr-o privire dezaprobatoare, un gest cu mâna de dezaprobare
sau expresia feţei ( mimica ) intervenindu-se verbal doar dacă nu se obţine reacţia dorită, de
abandonare a comportamentului negativ (lasă jucăria jos deşi ştie că el a abandonat-o, uitânduse instinctiv spre educatoare, poate nu e zărit) .
Formarea comportamentelor prosociale necesită o muncă consecventă, unitară, dar
care va avea ca efect îmbogăţirea activităţii zilnice a copiilor, îmbogăţirea jocului prin
ascultarea părerilor celorlalţi, spirit de echipă, dar şi de întrajutorare, perseverenţă, hărnicie,
calităţi care vor sta la baza formării caracterului copiilor.
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Proiectare didactică și management european în spațiul românesc
prof. Dimitriu Maria-Mădălina,
Grădinița Nr. 12 "Step by Step" Bacău
Proiectarea didactică este o activitate de anticipare a pașilor ce urmează a fi parcurși
pentru realizarea instrucției și educației. Ea presupune anticiparea mentală și materializarea în
scris a demersurilor didactice, în scopul atingerii obiectivelor și pregătirii din timp a condițiilor
învățării. O proiectare bine realizată permite asigurarea eficienței activității, sistematizarea și
evaluarea formativă ce conduc la ameliorarea și perfecționarea procesului de instruire și
educare.
Managementul educațional este un domeniu de studiu și de activitate care vizează
modul de funcționare și conducere a organizațiilor educaționale și trebuie să aibă în vedere mai
ales scopul și obiectivele educației.
În lucrarea de față accentul va fi pus pe proiectarea și managementul învățământului
preșcolar.
De-a lungul ultimelor decenii în educația preșcolară s-au făcut remarcate influențe din
domeniul teoriei curriculumului. Introducerea acestui document la nivel preșcolar reprezintă
un demers nou, care a accentuat caracterul formal al educației preșcolare, dar care a avut
totodată, menirea de a fi un instrument de organizare și control al acestui segment al sistemului
educațional. Instituțiile de învățământ preșcolar sunt foarte diverse, dar au ca și obiectiv comun
să furnizeze copiilor cele mai bune experiențe de învățare posibile. Unele grădinițe sunt direct
influențate de anumite teorii sau filosofii din trecut sau din prezent, altele permit educatorilor
să își desfășoare activitatea în funcție de propria filosofie educațională, iar o altă categorie
desfășoară activitatea respectând standardele locale. Fie ca iau forma unui plan de învățământ,
a unui ghid, fie cea a unui curriculum, aceste modele reunesc un sistem de sugestii sau norme
pentru planificarea, desfășurarea și controlul proceselor instructiv-educative. Scopul central al
elaborării unui plan de învățământ sau curriculum pentru învățământul preșcolar este: a
dezvolta autonomia și responsabilitatea socială a copilului.
În învăţământul preuniversitar românesc se aplică Curriculum naţional elaborat în
conformitate cu nevoile specifice dezvoltării personale. Managementul, în maniera lui actuală
de abordare, îşi găseşte o aplicare semnificativă şi în domeniul conducerii educaţiei.
Managementul şcolar se poate structura şi la un nivel inferior, numit managementul clasei. În
opinia specialiştilor în domeniul educaţiei, managementul şcolii şi al clasei au ca scop
încurajarea controlului comportamental la elevi, prin promovarea rezultatelor şi
comportamentelor şcolare pozitive. De aceea, rezultatele şcolare, eficienţa didactică a
profesorului şi comportamentul elevilor şi al profesorilor interacţionează direct cu
managementul clasei şi al şcolii.
Învăţământul românesc, cu toate că a fost şi continuă să fie un învăţământ sobru,
încărcat, a reuşit să producă elite. Nu tot ceea ce este vechi trebuie aruncat. Sunt lucruri a căror
valoare sporeşte odată cu trecerea timpului.
Sistemul de învăţământ românesc doreşte la catedră dascăli care să corespundă
cerinţelor actuale orientate spre „schimbare, dinamism, spre o educaţie modernă”. Pentru
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atingerea standardelor de performanţă este nevoie de o pregătire profesională corespunzătoare,
de o formare continuă şi nu sporadică, de o schimbare radicală a modului de abordare a
activităţii didactice.
În misiunea sa cadrul didactic are în vedere toate aspectele pe care le reprezintă mediul
educaţional şi situaţiile didactice. Este considerată „expert“ (educatoarea) în procesul
instructiv-educativ deoarece ea interpretează și îndeplineşte mai multe roluri:
1. Pedagog - Educatoarea prin pregătirea de specialitate are capacitatea de a stabili obiective
pedagogice, conţinuturi, strategii didactice, criterii de evaluare, de măsurare a progresului,
pentru a soluţiona situaţii didactice noi, adesea neobişnuite, creative, care cer soluţii noi;
2. Psiholog - unde se impune cunoaşterea unui volum de cunoştinţe despre:
- dinamica proceselor fizice (creşterea şi dezvoltarea) şi a proceselor psihice la copilul
preşcolar (atenţie, memorie, imaginaţie, gândire, limbaj, etc);
- factorii care influenţează dezvoltarea acestor procese;
- utilizarea metodelor specifice cunoaşterii copilului preşcolar.
3. Scenograf şi regizor - Într-o activitate educatoarea pune în scenă cu lux de amănunte fiecare
secvenţă didactică în aşa fel încât mediul educaţional şi lecţia să fie în deplină concordanţă.
4. Consilier
- consilier pe probleme de socializare care presupune adaptarea copiilor din punct de
vedere social;
- consilier pe probleme curriculare al cărui status „presupune un bagaj de cunoştinţe,
aptitudini şi resurse“ în domeniul curricular;
5. Mediator - Vârsta fragedă la care copilul vine în grădiniţă subliniază prezenţa acestei
competenţe din partea educatoarei. Copilul este nevoit să facă efortul de a trece de la „existenţa
solitară, la existenţa colectivă“, de la poziţia de „spectator” la activitatea altuia, la cea de
„actor“.
Există de asemenea, o serie de propuneri de implementare a unor modele de bună
practică, prin recomandări în vederea optimizării curriculare în sistemul preșcolar românesc,
acestea ducând la o proiectare didactică și un management cât mai eficiente:
•
implicarea, la nivelul proiectării modelelor curriculare a cât mai multor
specialiști pe care grădinița îi are în mod normal ca și colaboratori sau parteneri (psihologi,
medici, juriști specialiști în drepturile copilului, reprezentanți ai autorităților locale,
reprezentanți ai bisericii etc.). Prin acest demers se asigură coerența și coeziunea dintre
documentul curricular pentru învățământul preșcolar și alte documente legislative în vigoare,
aspect foarte important pentru buna funcționare a sistemului, precum și adecvarea la nevoile
societății;
•
realizarea proiectării modelelor curriculare, astfel încât să existe o continuitate
între cele de la nivel preșcolar și cele de la nivelul învățământului primar;
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•
accentuarea importanței tratării diferențiate și individualizate a preșcolarilor.
Acest aspect presupune existența, la nivelul proiectării didactice, a posibilității de a formula
obiective educaționale particulare, pentru fiecare preșcolar din grupă, dacă este cazul;
•
în privința procesului de implementare al modelelor curriculare se impune
realizarea fazei de pilotare care permite evidențierea unor exemple de bună practică în
momentul implementării documentului la o scară mai largă, ceea ce vine în întâmpinarea
reacției de reticență la nou a unor educatoare, care apare în mod firesc în astfel de contexte. În
plus, etapa de pilotare asigură participarea educatoarelor la proiectarea curriculumului, acestea
având ocazia să ofere feed-back care să conducă realmente la reglări, ameliorări, înainte ca
acesta să fie implementat la nivel larg;
•
delimitarea cât mai clară și specifică a achizițiilor necesare preșcolarului pentru
a intra în sistemul școlar. Cunoscute și măsurabile și de către părinți, aceste criterii pot preveni
apariția unor conflicte între aceștia și cadrele didactice privind perioada optimă pentru intrarea
în școală;
•
adăugarea în programul zilnic a unei activități simetrice Întâlnirii de dimineață,
care să se realizeze la încheierea programului. Această activitate ar oferi copiilor continuitate,
aducând totodată beneficiile pe care orice ritual sau rutină le are în dezvoltarea acestora;
•
includerea în curriculum a unor precizări ce țin de aspectele sensibile ale
educației preșcolare, aspecte care ridică uneori probleme și educatoarei, acestea căutând
realmente sprijin. (aspecte precum educația religioasă în grădiniță, abordarea diversității și
diferențelor dintre copiii din grupă, modalități de motivare a copiilor, elemente de management
al grupei etc.);
•
menționarea în curriculum, între atribuțiile educatoarei, a celor de observare și
documentare a evoluției fiecărui copil, precum și a celei de autoevaluare prin intermediul
întrebărilor de reflecție. Promovarea autoevaluării în rândul educatoarelor va conduce, în timp,
la creșterea calității activității didactice a acestora;
•
includerea metodicelor de predare în curriculum. Este necesară, mai ales pentru
cadrele didactice debutante, existența în curriculum a unor precizări clare privind etapizarea și
eșalonarea conținutului educațional la nivelul domeniilor experiențiale;
•
existența unor programe de formare continuă adresate în mod special
educatoarelor. Aceste programe pot sa fie motivate de introducerea unor noi reglementări în
domeniu, dar și de nevoia societății de a avea educatoare pregătite pentru a face față diversității
nevoilor copiilor. Totodată, în cadrul acestor programe se poate obține feed-back de la
educatoare privind dificultățile întâmpinate în practica didactică zilnică în utilizarea
documentelor curriculare. Pe baza monitorizării acestor rezultate pot fi luate măsuri pentru
optimizarea cadrului curricular.
Așadar, un cadru didactic bun trebuie echipat cu un curriculum bun (Browman,
Donovan, Burns, 2000, p. 215) deoarece educaţia presupune să insuflăm valori şi să creăm
visuri.
Toţi copiii pot face lucruri uimitoare cu viaţa lor, indiferent de mediul din care provin,
indiferent de abilităţile şi aptitudinile lor, indiferent de punctul lor de plecare. Dincolo de
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mediul social din care provin, grădinița și școala mai târziu, le poate deschide noi orizonturi de
posibilităţi şi le poate modela destinul.

Bibliografie:
1. Novac, C. , Breben, S., Fulga, M., Gongea, E., Ruiu, G., Învățământul preșcolar în mileniul
III, Editura Reprograph, Craiova, 2008
2. Bolboacă, Alexandra-Ioana, Optimizarea curriculumului pentru învățământul preșcolar.
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Educaţia ecologică realizabilă în grădiniţa de copii
prof. înv. preşc Ciobancă Genoveva,
Grădiniţa P.P. ,,Ion Creangă” Moineşti

La nivelul învăţămantului preşcolar s-au desfăşurat în ultimii ani programe susţinute de
educaţie ecologică, prin care se urmăreşte formarea unor viitori cetăţeni educaţi, în sensul
respectării şi protejării mediului înconjurător. Protecţia naturii devine tot mai mult una dintre
cele mai mari preocupări ale societăţii contemporane şi comportă trei aspecte importante: prevenirea deteriorării mediului; actiuni de depoluare şi reconstrucţie ecologică; -păstrarea şi
întreţinerea zonelor depoluate.
Dintr-o stringentă necesitate, ecologia (ştiinţa habitatului care studiază interactiunile
dintre fiinţele vii şi mediul înconjurător) s-a impus atenţiei generale la diverse paliere ale
activităţii sociale.
În educaţia ecologică realizată în grădiniţă, trebuie să pornim de la interesul firesc al
copiilor pentru plante şi animale şi ceea ce reprezintă natura pentru ei. Interesul şi dragostea
pentru natură sunt, la mare majoritate a copiilor, instinctive.
Fiind preocupată de problema educaţiei ecologice în grădiniţă şi conducand o grupă
mare, am căutat să selectez şi să desfăşor activităţi acesibile prin formă şi conţinut, cu obiective
posibil de realizat, cu strategii didactice şi tematici corespunzătoare particularităţilor de varstă.
Obiectivele educaţionale pe care le-am urmărit au vizat:
-dobandire de cunoştinţe despre fiinţe şi fenomene din natură;
-educarea capacităţii de a ocroti, proteja şi respecta;
-cultivarea dragostei faţă de pămantul care ne hrăneşte;
-conştientizarea necesităţii de a economosi resursele naturale;
-dezvoltarea atitudinii civice de conservare a mediului în care trăiesc;
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-antrenarea copiilor în activităţi practice care le permite să îngrijească şi să ocrotească
plante şi animale;
-formare dorinţei şi deprinderii de a petrece timpul liber în mijlocul naturii;
-conştientizarea faptului că un mediu sănătos ne oferă o viaţă sănătoasă.
Educaţia ecologică a preşcolarilor se realizează mai ales la nivel afectiv, îndeosebi prin
accentuarea aspectelor ce ţin de legăturile emoţionale, cunoaşterea elementelor mediului fiind
necesar să înceapă de la cele mai fragede varste. Puterea exempului este foarte importantă la
această varstă.
Trebuie să dovedim copiilor că nu ne este indiferent nimic din ceea ce se petrece în
jurul nostru. Totodată, copiii sunt dornici să participe la acţiuni de amenajare a locului în care
trăiesc. Aşadar ei se vor implica cu plăcere în activităţi de îngrijire a plantelor şi animalelor,
dar trebuie să fie la fel de entuziasmaţi şi de participarea la acţiuni de curăţare a locului/camerei
lor de joacă. Pentru a se implica în acţiuni eficiente de formare în sens ecologic nu se poate
ajunge decat prin sensibilizarea şi antrenarea componentelor afective şi volitive ale copiilor.
Pentru aceasta activităţile de educaţie ecologică trebuie să fie cat mai atractive şi relaxante.
În vederea realizării acestor obiective am desfăşurat cu copiii plimbări în natură şi
excursii, prilej cu care aceştia au observat schimbări ale naturii în anumite perioade ale anului.
Plimbările organizate au vizat Parcul Tei şi Parcul Bai din Moinesti, iar excursia a fost făcută
la ,,Parcul Rezervatia Naturala Ceahlau,,. În cadrul acestor plimbări şi excursii copiii au avut
ocazia să respire un aer curat, au ascultat cu plăcere ciripitul păsărelelor, foşnetul frunzelor, au
admirat frumuseţea şi coloritul florilor şi au avut ocazia să cunoască vieţuitoarele în mediul lor
de viaţă.
Prin discuţii libere şi convorbiri organizate am explicat copiilor necesitatea de a avea
grijă şi de a proteja aceste minunăţii. Pentru a-i convinge de acest lucru am făcut cu copiii un
experiment: am lăst la întuneric o plantă fără apă şi căldură; după un timp planta s-a vestejit.
În felul acesta copiii au înţeles grija pe care trebuie să o manifeste faţă de plante, au înţeles că
fără aer, apă şi căldură plantele mor.
Prin intermediul activităţilor desfăşurate le-am dezvăluit copiilor şi aspectele negative
care ameninţă sănătatea mediului:
-poluarea apei, aerului şi solului;
-defrişarea necontrolată;
-vânătoarea excesivă;
-distrugerea vegetaţiei datorită incendiilor;
-degradarea arborilor;
-transformarea unor zone de agrement în adevărate lăzi de gunoi;
-distrugerea spaţiilor verzi;
-aruncarea unor deşeuri, care pot fi colectate pentru a fi reciclate.
Din aceste exemple am dedus necesitatea de a-i învăţa pe copii:
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-să păstreze curăţenia în parcuri şi grădini, în păduri, în zonele de agrement;
-să menţină integritatea arborilor;
-să întreţină spaţiile verzi şi să planteze pomi şi flori;
-să contribuie la curăţenia spaţiului citadin şi implicit la reducerea poluării din natură;
-să desfăşoare acţiuni practice de protejare a vegetaţiei.
Am desfăşurat cu copiii activităţi practice prin care au adunat frunzele uscate şi le-am
depozitat într-un colţ al curţii grădiniţe urmând a se transforma în compost, atât de necesar
pământului.
Le-am explicat copiilor că trebuie să arunce hartiile, resturile alimentare şi deşeurile în
pubele separate pentru a putea să pastrăm mediul curat cât mai mult timp. Copiii au fost
antrenaţi în activităţi de protejare a unor plante şi animale, la economisirea hârtiei, a resurselor
de apă şi de energie.
De asemenea am desfăşurat împreună cu Consiliul Judeţean Bacău şi Inspectoratul
Şcolar Judeţean Bacau acţiunea „Un copil, un pom!” prin care copiii din cadrul grădiniţei au
fost implicaţi în plantarea de pomi fructiferi şi îngrijirea acestora. Astfel copiii au văzut cât este
de uşor să rupi crengile unui pom sau cât de puţin timp îţi ia să tai un pom şi cât de greu este
să plantezi şi să îngrijeşti un pom până ajunge să facă fructe şi să îţi ofere umbră atunci când
ai nevoie.
Problema poluării apei am prezentat-o prin activitatea de observare „Apa”, astfel copiii
au avut posibilitatea să experimenteze decantarea apei cu impurităţi. Au înţeles pericolul pe
care îl prezintă apa poluată, atât pentru oameni cât şi pentru plante şi animale. Pentru a fi şi mai
convingătoare am udat o plantă cu apă curată, iar o alta cu apă amestecată cu petrol. Cea de-a
doua plantă, după un timp, s-a ofilit.
Prin poveşti, poezii, cantece şi diverse jocuri au înţeles că trebuie să îngrijească şi să
ocrotească animalele, că ele nu trebuiesc chinuite. Pentru a le forma copiilor o conduită
ecologică am pornit de la o idee simplă, dar destul de eficientă în planul emoţiilor şi
sentimentelor: transpunerea copilului în locul elementelor din natură, care a suferit o agresiune
din partea omului. Prin discuţii cu medicul veterinar de la cabinetul veterinar din cartier au
învăţat cum trebuie să îngrijească animalele (hrană şi adăpost) indiferent de felul lor, domestice
sau sălbatice.
Cunoştinţele dobândite pe parcursul acestor activităţi i-au ajutat pe copii să realizeze în
cadrul activităţilor artistico-plastice şi practice teme ca: ,,Prietenii florilor”, ,,Frumoasă-i strada
noastră”, ,,Poluarea şi natura”, ,,Nimic nu aruncăm”
Orice prilej oferit de aceste activităţi (observarea plantelor şi a animalelor, observări
spontane, plimbări, excursii, prezentare de diapozitive, lectura unor texte inspirate din fauna şi
flora noastră, vizionarea şi dezbaterea unor emisiuni TV) le-am folosit pentru a forma o gândire
intuitivă şi deductivă în raport cu natura pentru a le dezvolta dragostea şi respectul faţă de
aceasta, dorinţa de a o înfrumuseţa.
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Este foarte adevărat faptul că nu trebuie să uităm „educaţia celor 7 ani de acasă”, prin
care unui copil i se pot transmite cele mai elementare norme de comportament care să constituie
fundamentul acţiunilor unui cetăţean preocupat de mediul în care trăieşte.
Ca o concluzie pot afirma că prin toate activităţile desfăşurate în gradiniţă, copilul
trebuie încurajat să pună întrebări, să caute singuri răspuns la unele dintre ele şi să găsească
alternative de soluţionare la unele probleme.
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1. Pistol Mădălina, Din Nicoleta, „Ecologie 5 – 7 ani”, Bucureşti, Editura Erc Press, 2004,
pag. 10;
2. Vidu Alexandra, Predeţeanu Maria Lucia, „Prietenii naturii” – Ecologie – cls. a III a –
a IV a, Bucureşti, Editura Erc Press, 2004, pag. 69, 70;
3. Vasile Bunescu, Eugenia Şincan, „Ghid practic pentru aplicarea programei de educaţie
moral – civică în învăţământul primar”, Bucureşti, Editura Coresi, 1994, pag. 63 -74,
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Activitate opţională “Căsuţa cu poveşti”
Ciobanu Silvia,
Grădinița Nr. 14, Botoșani

Argument
Acest opţional urmăreşte prin multitudinea şi diversitatea textelor
ca cei mici să fie determinaţi să înveţe să asculte sau să audieze un text,
să descopere informaţii noi, să aplice/să valorifice cunoştinţele
dobândite, să redea conţinutul unui text, să identifice mesajul transmis de
autor, să se relaxeze şi, treptat, să conştientizeze cuvintele, frumuseţea şi
expresivitatea lor, să aibă răbdare şi să recepreze cu plăcere textele
literare.
Este vârsta la care copilul este fascinat de cuvinte, de poveşti, povestiri şi legende.
Poveştile i-au fascinat întotdeauna pe cei mici, le-au captat atenţia, i-au făcut să se implice, să
se viseze eroi care înving întotdeauna , ă aprecieze personajele şi lucrurile bune, pozitive. El
poate înţelege că o carte de lectura este o “căsuţă cu poveşti”, indentificând-o cu un tărâm cu
mistere de care el se simte atras şi vrea să-l descopere.
“În căsuţa cu poveşti” copiii vor descoperi multe lucruri noi, jocuri şi aplicaţii
interesante, vor “intra în pielea personajelor”, vor rezolva situaţii problemă, vor crea, vor învăţa
să comunice corect (să asculte şi să formuleze mesaje). Ghicitorile, proverbele, poezioarele
hazlii, textele cu conţinut satiric, umoristic îl vor face pe copil să se destindă, să participe cu
plăcere şi interes la acest tip de acasă.
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Obiective de referință
1.Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.
Exemple de comportament:


să urmărească linia poveştii, concomitent cu imaginile din carte ori să asculte povestea
spusă sau citită de educatoare;



să asculte şi să reacţioneze adecvat la poveştile transmise fie prin citire sau povestire,
fie prin mijloace audio-vizuale;



să demonstreze înţelegerea textului răspunzând la sarcini didactice precum: repovestire,
dramatizare, desen.

2.Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv şi să utilizeze un limbaj oral corect din
punct de vedere gramatical.
Exemple de comportament:


să manifeste iniţiativă în comunicarea orală şi interes pentru semnificaţia cuvintelor;



să alcătuiască propoziţii simple şi dezvoltate despre personaje din poveşti.
3.Să recepteze un text care i se citeşte ori povesteşte, înţelegând în mod intuitiv
caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia.
Exemple de comportament:



să utilizeze caracteristicile expresive ale lumbajului oral şi ale celui corporal în
transmiterea unor idei şi sentimente;



să realizeze mini-dramatizări sau jocuri cu rol pornind de la textul unei povestiri,
utilizând vorbirea dialogată, nuanţarea vocii, intonaţia, cu sprijinul educatoarei şi
folosind indicaţiile sugerate de text.
4. Să fie capabil să creeze el însuşi (cu ajutor) povestiri şi mici dramatizări.
Conținuturi

Poveşti, audiţii, dramatizări pentru teatru de păpuşi, dramatizări, jocuri cu rol, activităţi
creative (desene, confecţionări-măşti, puzzle, labirinturi), jocuri didactice.
Planificarea anuală
Semestrul I
“Scufiţa Roşie”

– 4 activităţi

“Ursul păcălit de vulpe”

– 4 activităţi

“Iedul cu trei capre”

– 3 activităţi

Evaluare: “Recunoaste povestea sau personajul”-joc – 1 activitate
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Semestrul al II-lea
“Turtiţa”

– 3 activităţi

“Punguţa cu doi bani”

– 3 activităţi

“Coliba iepuraşului”

– 3 activităţi

“Fata babei si fata mosului”

– 3 activităţi

“Capra cu trei iezi”

– 4 activităţi

Evaluare: jocuri didactice

– 6 activităţi

Bibliografie:
Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Bucureşti—2000
Magdalena Dumitrana --Educarea limbajului în învăţământul preşcolar, volumul I—
Comunicarea orală
Constanţa Cuciinic,-- În căsuţa cu poveşti , Editura Aramis

Grădiniţa a doua familie
Bucseneanu Mihaela,
Grădinița cu Program Normal Nr. 4, Câmpina

„Oamenii mari nu înţeleg singuri nimic, niciodată si este obositor pentru copil să le
dea lămuriri.” (Antoin de Saint Exupery)
„Rolul” de părinte este cel mai frumos, dar şi cel mai dificil rol din lume. Este extrem
de dificil să faci faţă ritmului impus uneori de propriul copil sau de cei deasupra cărora ne
aplecăm atenţia pentru a-i ajuta să se integreze în viaţă. Responsabilitatea care cade pe umerii
parintelui de acasa sau „celui de la şcoală” este una enormă. Noi suntem modelul pe care ei îl
urmează, noi suntem cei responsabili de securitatea lor afectivă şi de educaţia de bază.
Îndeplinirea eficientă a rolului de părinte presupune cunoasterea stilurilor parentale cu
toate avantajele şi dezavantajele acestora. Referitor la aceste stiluri parentale, nu se poate vorbi
de un singur stil în cazul nici unui părinte. Un adult poate oscila intre mai multe tipuri de stiluri,
acestea fiind influenţate de personalitatea sa si a copilului, de dispoziţia de moment, de
conjunctură si nu in ultimul rând de momentul evoluţiei copilului.
Relaţia dintre părinte şi copil e influenţată si de vârsta la care se află copilul. Acesta
trece prin diferite etape de dezvoltare psihică si modificare comportamentală. Pentru copiii de
2-3 ani părintii întruchipează făpturi cu puteri supranaturale. Ei nu se află încă într-o etapă de
percepere obiectivă a realitaţii. Acestia se agaţă cu disperare de părinţi, ceea ce le permite să
se bazeze pe ei pentru a creşte şi a se dezvolta. Trecând apoi spre vârsta de 4 ani, începe să
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apară faimosul complex Oedip, complex care, psihologic studiat, s-a dovedit a fi un fenomen
inconstient.
Odată cu şcolarizarea, copilul incepe să se motiveze psihic. El începe să-şi dezvolte o
constiintă morală care îi permite din ce in ce mai mult să discearnă binele de rău. Dacă la
început copilul se preocupa de scoala din dorinţa de a face plăcere tatălui si mamei, treptat
descoperă dorinţa şi satisfacţia de a-şi investii energia în studiu şi cunoaştere. El începe să
acţioneze pe cont propriu.
Părintele şi dascălul joacă un rol deosebit de important în viaţa copilului. Problema
apare când adultul nu acceptă că odată cu trecerea timpului se risipeşte din ochii copilului acea
imagine a atotputerniciei, şi fără să-şi dea seama, acţionează în mod contrariu, susţinându-şi
imaginea idealizată, dar în această eliberare să fie supravegheat de cineva, pentru a nu o lua
într-o direcţie greşită. Relatiile de putere trebuie sa fie remaniate pe măsură ce copilul creşte.
Adulţii trebuie să accepte că vor deveni tot mai puţin indispensabili.
E absolut necesar să acceptăm nevoia copiilor de independenţă, permiţându-le să
crească. Altfel ei nu se pot maturiza.
Relaţia dintre adult şi copil trebuie să fie fundamentată pe un echilibru stabil între
disciplină şi independenţă. Părintele, şi nu în ultimul rând dascălul, simte nevoia de a sti totul
despre copilul lui, de a controla şi de a se impune, de a-l disciplina. Măsurile luate în acest
scop vor fi resimtite de copil ca pe o îngrădire, o limitare a drepturilor şi a libertăţilor sale. În
scopul atingerii unui „optim” între disciplină şi independenţă e necesară comunicarea
permanentă. Copilul trebuie ascultat mereu, el trebuie să aibă în permanenţă „uşa deschisă”.
Comunicarea cu el trebuie să fie una directă, iar deciziile luate trebuie să fie comune şi
nicidecum unilaterale. Replicile de genul „aşa trebuie” sau „e numai cum spun eu” îl pot
întoarce pe copil împotriva celor din jur, copilul înterpretând aceasta atitudine ca o subminare
a libertăţii sale de decizie. La baza discuţiilor sau a explicaţiilor avute cu copilul e absolut
necesar să stea argumente pertinente şi bine alese, şi nicidecum prejudecăţile. Un accent
exagerat pe una din laturi, fie ea disciplină excesivă, fie o independenţă fără limite a copilului
poate prejudicia viitorul acestuia. Rolul dascălului este acela de a cunoaşte in profunzime
copilul, de a-i studia profilul psihologic şi de a adopta o atitudine adecvată temperamentului,
intereselor şi nu în ultimul rând posibilitatilor.
Cel mai mare dar pe care il poate oferi un adult copilului este capacitatea de a fi fericit.
Există o diferenţă foarte mare între recompesnsele imediate si o stare de fericire care
durează mult timp. Starea de fericire este una extrem de profundă, ea trebuie să calmeze şi să
relaxeze spiritual copilul, să inducă un sens de bunăstare profundă, să se simtă cu adevărat bine
in mediul lui. Din studiile de specialitate reiese că un copil cu adevărat fericit dă dovadă de
încredere în sine, optimism şi un simţ al controlului foarte bine dezvoltat. Pentru ca un copil să
fie fericit, el trebuie să simtă că este un membru important al acelei comunităţi, unde poate să
intre în contact cu ceilalţi copii, ca membru cu aceleaşi drepturi. Adulţii au datoria morală să-i
facă pe copii să simtă acest sentiment, pentru a le facilita drumul către alţi oameni. Copiii
trebuie obişnuiţi de mici să acorde o mana de ajutor celor din jur, fără să aştepte recompense.
O relaţie „mai bună” sau „mai puţin bună” poate fi permanentă sau poate fi cauzată de
o indispoziţie emoţională (frică, tristeţe, frustrare). Această indispoziţie poate fi un răspuns la
diferiţi factori de stres care nu acţionează doar asupra adulţilor ci şi aspra copiilor. De multe
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ori copiii nu pot să exprime în cuvinte ceea ce simt, în schimb pot să arate ceea ce simt prin
comportament. Atunci când copilul reclamă vreo „durere” e foarte important de stabilit cauzele
acesteia şi nu în ultimul rând natura: fizică sau psihică. Copilul trebuie să se simtă aproape, să
ne considere în permanenţă „un umăr pe care să plângă” dar şi un prieten cui îi poate împărtaşii
secretele.
Uneori singurul lucru pe care copilul îl vrea este să simtă că cineva îl ascultă si îl
înţelege. În loc de alintări, copilului trebuie să i se ofere suport emoţional, arătându-i-se că îi
este înţeleasă durerea. Expresii sau formulări ca „ai perfectă dreptate” sau „Îmi place cum
gândeşti” îl fac pe copil să-şi dezvolte încrederea în sine şi să ia o atitudine pozitivă.
Fiind într-o indispoziţie emoţională, orice schimbare majoră, instablitate sau conflict
poate avea un impact foarte mare asupra lui. Copiii simt orice problemă care planează aspra
familiei, fără să fie nevoie să li se spună. Lor nu trebuie să li se ascundă adevărul,ci trebuie să
înţeleagă exact ceea ce se întâmplă, pentru a nu fi nevoiţi să-şi dea frâu liber imaginaţiei în
scopul descoperirii misterului.
Cei implicaţi în educaţia copiilor trebuie să înţeleagă că rolul lor e acela de a incuraja
comunicarea cu copilul pentru a-i ajuta să elimine comportamentele negative şi să le asimileze
pe cele pozitive. Însă disciplinarea trebuie abordată ca un proces de învăţare atât prin metodele
folosite, cât şi prin atitudinea în care sunt puse în aplicare. Cunoaşterea psihologiei copilului
este astfel metoda prin care sunt puse în aplicare. Cunoaşterea psihologiei copilului este astfel
metoda prin care se dărâmă zidul existent între lumea fixată în stereotipii a adulţilor şi universul
unic original al fiecarui copil.

Bibliografie:
Dolean I., Doleam D.D., Meseria de părinte, Aramis 2001
Eliade S., ABC-ul consilierii copilului, Ed. Hiperborea, Turda, 2000
Radu I., Introducere în psihologia copilului, Ed. Sincron, Cluj – Napoca 1991

Proiectarea didactică și management european în spațiu românesc
prof. Cuzeli Alina Thereza,
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2, Slobozia
“Planificarea și implicit proiectarea activității didactice constituie un asamblu de
procese și operații de anticipare a acesteia, asigurându-i un caracter mai sistematic, mai
rațional și, totodata, o eficiență sporită.” ( I. Nicola )
Proiectarea didactică reprezintă „procesul de anticipare a paşilor ce urmează a fi
parcurşi în realizarea activităţii didactice”, presupunând o analiză a componentelor curriculumului (finalităţi, conţinuturi, strategii, evaluare) şi elaborarea unei ipoteze de lucru.
A proiecta înseamnă a pregăti procesele si operațiile care vor fi realizate, avându-se în
vedere și materialele necesare ( material didactic, fișe de activități, seturi distributive , aparatură
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ce se impun a fi pregătite și utilizate în momentul activității. Pentru reușită este necesar să ne
structurăm activitatea, fără a exclude creativitatea, interesele de moment ale copiilor,
modificarea unor proiecte care nu corespunde preocuparilor preșcolarilor.
Proiectarea activității didactice presupune realizarea planificării calendaristice în
concordanță cu noul curriculum pentru învățământul preșcolar, proiectarea unităților de
învățare pentru nivelul de vârstă al grupei pe care o conduce fiecare cadru didactic.
Modelul curricular al proiectării didactice este modelul modern ce presupune realizarea
proiectării, pornind de la competenţe (obiective) pentru a ajunge la conţinuturi, metodologie şi
evaluare, spre deosebire de modelul tradiţional care pleacă de la conţinuturi, mergând spre
obiective, metodologie şi evaluare. Un model original , care îmbina aspectele caracteristice
mai multor modele pentru a răspunde cat mai adecvat nevoilor și intereselor de dezvoltare
armonioasă a copiilor de vârstă preșcolară. Oferă o mai mare libertate de decizie ca cadrului
didactic în privința selectării conținuturilor propuse pentru realizarea obiectivelor de referință
și a celor comportamentale din toate domeniile, precum și o autonomie sensibilă egală în
privința strategiilor didactice considerate eficiente pentru atingerea scopului propus.
Abordarea integrată a curriculum-ului este o poartă de deschidere pentru metoda
proiectelor a cărei caracteristică se concentrează pe efortul deliberat de cercetare, pe căutarea
și găsirea răspunsurilor pe tema propusă, încurajează comunicarea și rezolvarea sarcinilor de
lucru prin cooperare, copiii devin mai angajați și mai responsabili în procesul învățării și al
evaluarii, contribuie la formarea și promovarea atitudinilor pozitive.
Metoda proiectelor este o strategie introdusă în procesul de predare-învățare-evaluare ,
ce se bazează pe necesitățile, interesele și posibilitățile copiilor, unde cadrului didactic în revine
rolul de ghid.
În cadrul acestei metode activitatea este centrată pe copil. Copilul nu mai este un obiect
al educației, ci subiect, el este în centrul învățării, fiind pus să descopere singur ceea ce se află
în jurul său.
Argumentele psihopedagogice aduse în favoarea proiectării și aplicării unui curriculum
integrat sunt multiple, profunzimea cunoștințelor dobândite printr-o astfel de abordare, iar
beneficiarii acestei maniere de abordare integrață, copiii, vor fi cei care identifica mai ușor
relațiile dintre idei și concepe, dintre temele abordate în grădiniță, bază integrată a cunoașterii
conduce la o mai rapidă reactivare a informațiilor. Toate activitățile din timpul unei zile trebuie
tratate cu aceeași atenție și planificate ca activități de învățare fiind decisive în egală măsură
pentru parcursul său individual .
Un învăţământ modern, bine conceput permite iniţiativă, spontaneitatea şi creativitatea
copiilor, dar şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul cadrului didactic căpătând noi valenţe, depăşind
optica tradiţională prin care era un furnizor de informaţii.
În organizarea unui învăţământ centrat pe copil, profesorul devine un coparticipant
alături de elev la activităţile desfăşurate. El însoţeşte şi încadrează copilul pe drumul spre
cunoaştere. Utilizarea metodelor interactive de predare – învăţare în activitatea didactică
contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv - educativ, având un caracter activ –
participativ şi o reală valoare activ – formativă asupra personalităţii copilului.
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Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării
experenţiale, de exersare a capacităţilor de analiză, de dezvoltare a creativităţii copiilor.
Specific acestor metode este faptul că ele promovează interacţiunea dintre preşcolari, schimbul
de idei, de cunoştinţe, asigurând un demers interactiv al actului de predare-învăţare-evaluare.
Prin folosirea acestor metode, preşcolarii depun un efort intelectual, de exersare a proceselor
psihice, de abordare a altor demersuri interdisciplinare prin studiul mediului concret şi prin
corelaţiile elaborate interactiv, în care îşi asumă responsabilităţi, formulează şi verifică soluţii.
De asemenea, aceste metode activează toţi copiii şi le dezvoltă comunicarea,
creativitatea, independenţa în gândire şi acţiune, îi ajută să ia decizii corecte şi să argumenteze
deciziile luate. Aceste metode presupun respectarea particularităţilor de vârstă, îmbinarea
diferitelor forme de activitate, îmbinarea muncii individuale cu munca pe grupuri şi activitatea
frontală, evaluarea corectă a rezultatelor obţinute şi reconstituirea relaţiei educatoare-copil.
Metodele de învăţare activă implică copiii în procesul de învăţare în sensul formării lor
ca participanţi activi la procesul de educare, astfel fiind ajutaţi să înţeleagă lumea în care trăiesc
şi să aplice în diferite situaţii de învăţare ceea ce au învăţat. Aceste metode sunt folosite din ce
în ce mai mult în practica educaţională alături de cele tradiţionale ori în combinaţie cu acestea.
În continuare voi prezenta câteva metode moderne pe care le-am folosit în procesul
instructiv educativ în funcţie de obiectivele urmărite la fiecare activitate.
Metoda “Palariutele ganditoare “ - Tema: “Scufita rosie” – Povestirea copiilor
Pălăriuțele gânditoare este o o metodă interactivă de stimulare a creativităţii
participanţilor care se bazează pe interpretarea de roluri în funcţie de pălăria aleasă. Sunt 6
pălării gânditoare, fiecare având câte o culoare: alb, roşu, galben, verde, albastru şi negru.
Membrii grupului îşi aleg pălăriile şi vor interpreta astfel rolul precis, aşa cum consideră mai
bine. Rolurile se pot inversa, participanţii sunt liberi să spună ce gândesc, dar să fie în accord
cu rolul pe care îl joacă.
Pălăria albastră – o caracterizează pe Scufita Rosie in contradictie cu lupul: veselă,
prietenoasă, bună la suflet, gata să sară în ajutor, dar neascultatoare, în timp ce lupul este rău,
lacom, șiret, preocupat să pară sensibil . Pălăria albă – povesteşte pe scurt textul poveștii;
arată ce se întamplă când un copil nu ascultă sfaturile părinților
Pălăria roşie – arată cum Scufita îşi iubea mama și bunica pe care le-a ascultat
întotdeauna, iubea mult florile, animalele, îi plăcea să se joace în natura, își exprima
compasiunea față de bunicș, bucuria pentru vânator și supararea față de lup
Pălăria neagră – critică atitudinea Scufiței, care trebuia să asculte sfaturile mamei,
trebuia să ajungă repede la bunica bolnavă. Consideră că nu trebuia să aibă încredere în
animale, nu trebuia să dea informații despre intențiile ei. Este suparată pe vicleșugul lupului.
Pălăria verde – acordă variante Scufiței: dacă dorea să ofere flori bunicii trebuia să-i
ceară mamei să-i cumpere un buchet de flori; dacă dorea să culeagă flori trebuia să ceară mamei
să o însoțească în pădure; lupul o putea ajuta să culeagă mai repede flori, sau ciuperci pentru
bunica,etc
Pălăria galbenă – găseşte alt final textului: Scufița putea să refuze să meargă la bunica
știind că trece prin pădure; Scufița nu ascultă de lup; lupul ii arată Scufiței drumul cel mai
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scurt spre bunica; lupul o ajută să culeagă flori bunicii aflând că aceasta este bolnavă; animalele
din pădure o sfătuiesc pe Scufița să nu asculte de lup, etc
Metoda “Diamantul ” – Tema: “ Scufița Roșie”
Metoda Diamantul este o metodă ce contribuie la predarea și învățarea cunoștințelor, la
fixarea, consolidarea și evaluarea acestora. Stimulează învățarea prin cooperare, stimulează
încrederea în forțele proprii, prin analiza soluțiilor individuale, dezvoltă spiritul de echipă, de
intrajutorare.
Scufița Roșie (invitată alături de copii în activitate) descoperă planșa ce reprezintă
diamantul. Educatoarea formulează problema de rezolvat – copii trebuie să găsească imaginile,
din povestea Scufița Roșie , corespunzătoare fiecărei întrebări . Vor răspunde la intrebări și pe
măsură ce răspund, se vor descoperi și imaginile fiecărei întrebări. După fiecare răspuns,
Scufița Roșie, aşează imaginea cu personajele corecte pe panou în pătratul corespunzător.
-

Unde se petrece actiunea din poveste?

-

Merindele pe care le avea Scufița Roșie în coș?

-

Trei personaje bune din povestea „Scufița Roșie”?

-

Personajele scoase din burta lupului?

-

Personajul rău din poveste?

După fiecare imagine descoperită se face sinteza parțială. Sinteza generală se realizează
de către educatoare după completarea corectă a Diamantului cu imaginile din poveste.
Scufița Roșie multumeşte copiilor pentru ajutor:
“Vă multumesc tuturor

Iubiţi poveştile, copii,

Pentru al vostru efort,

Pentru că ne-aduc bucurii

Aţi răspuns şi aţi ghicit

Din ele multe învăţăm

Florile mi-am primit.

Putem să ne-ndreptăm,
Frumos să ne purtăm.”

Metoda “Explozia stelară ” – Tema: “ Zâna Toamnă”
Explozia stelară este o metoda de stimulare a creativității în munca de explorare a unui
subiect, care conduce investigația copiilor în cinci direcții precise, determinate de intrebări.
Abordarea investigației se inițiază în centrul conceptului și se “împrăștie” în afară, spre
obținerea de idei conexe.
Se afișează tabloul reprezentând sfârșitul toamnei și imaginea Zânei Toamna. Se
formulează problema de rezolvat: găsirea anotimpului dispărut. Steluța cea mare este prinsă pe
imaginea Zânei. Zâna Toamnă, cea frumoasă și bogată, a dispărut, iar surorile ei le-au trimis o
scrisoare prin care îi roagă pe ei să o găsească.
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Ca niște detectivi adevărati, copiii trebuie să-și aleagă câte o stelută (simbolul
detectivilor), apoi fiecare dintre ei, printr-un joc numărătoare, își formulează grupul preferat.
Sunt trimiși “În acțiune”.
Fiecare “detectiv” dintre cei cinci își alege câte trei-patru colegi, formandu-se astfel
cinci grupuri.
Se citește, pe rând, întrebarea de pe întrebarea aferentă fiecarui grup, atenționand copiii
asupra culorii (astfel vor reține ca întrebarea “Ce?” este scrisă cu rosu, “Cine?” cu verde etc.).
Grupurile se împrăștie, îndreptându-se spre măsuțele corespunzătoare culorii întrebării
(locul de căutare). Pe măsuțe se găsesc jetoane sugestive pentru sarcina fiecărui grup, menite
sa-i ajute pe copii în formularea întrebărilor.
Copiii citesc întrebarea, se consultă, colaborează în elaborarea de întrebări pentru a o
găsi pe Zână. După expirarea timpului (5 minute), revin în semicerc și fiecare grupă comunică
rezultatele: întrebările elaborate împreună.
Pentru a obține cât mai multe conexiuni între ideile descoperite se stabileste ordinea
adresării întrebărilor (“Ce?”, “Cine?”, “Unde?”, “Când?”, “De ce?”). Grupurile celelalte
răspund întrebărilor sau adresează noi intrebări de același tip, completând eforturile acestora.
Întrebările interesante se scriu într-un jurnal ,“Jurnalul Explozia stelară”, în dreptul
steluței adecvate. Dupa fiecare set de întrebări se face sinteza parțială. Sinteza generală se
realizează de către educatoare sau de către un copil, în funcție de nivelul grupei. Copiii
împreună cu educatoarea vor găsi rezolvarea la problema enunțată – găsirea Zânei Toamna,
ajugând la concluzia că nu a dispărut, ci a plecat lăsând-o pe sora Iarna în locul ei.
Așadar, metodele interactive determină solicitarea mecanismelor gândirii, ale
inteligenței, ale imaginației și creativității. Ele sunt totodata mijloace prin care se formează și
se dezvoltă priceperile, deprinderile și capacitățile copiilor de a folosi roadele cunoașterii
transformând exteriorul în facilități interioare, formandu-și caracterul și dezvoltându-și
personalitatea. Aceste metode sunt folosite din ce în ce mai mult în practica educaţională
alături de cele tradiţionale ori în combinaţie cu acestea.

Metode activ-participative la preşcolari
prof. Comşa Mariana
Grădiniţa cu P.P. Nr. 29 Brașov
„O educaţie bună este izvorul întregului bine în lume.” (Immanuel Kant )
În plin secol al inovaţiilor, al numeroaselor descoperiri specifice domeniului tehnic şi
informatic, educaţia copiilor a necesitat o transformare din toate punctele de vedere.
Mediul ambiant, mereu supus transformărilor, influenţează copiii, care, martori la acest
lucru, asimilează date, informaţii, ca sprijin al dezvoltării propriei personalităţi. Este cunoscut
faptul că atât profesorii cât şi elevii acţionează prin intermediul unor metode de predare şi
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învăţare iar calitatea muncii lor depinde de aceste metode ce constituie sursa creşterii
eficacităţii sistemului de învăţământ.
Metodele active-participative de învăţare sunt modalităţi moderne de stimulare a
învăţării şi dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care
favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe, asigurând perfecţionarea şi
optimizarea demersului educaţional.
Metodele utilizate la preşcolari sunt atât cele “clasice”, cât şi cele “moderne”; numai
abilitatea cadrului didactic poate face ca orice metodă folosită să stârnească interesul copilului
preşcolar şi să-l determine să înveţe în modul cel mai plăcut: prin joc.
Cele mai utilizate metode active-participative sunt cele care canalizează energiile
creatoare ale preşcolarilor în direcţia propusă, le captează atenţia, stimulează mecasnismele
gândirii, ale inteligenţei, voinţei, motivaţiei şi imaginaţiei şi îi implică afectiv în ceea ce fac.
Procesul de formare interactiv presupune acţiune atât din partea profesorului cât şi din partea
elevului. Profesorul model pentru a crea cadrul optim de învăţare este necesar să ţină cont de
anumite criterii în aplicarea metodelor moderne de învăţare, cum ar fi: competenţele ce
urmează a fi dezvoltate la elevi, nivelul intelectual şi capacităţile elevilor, resursele materiale
accesibile şi gradul de complexitate al conţinutului.
Astfel metodele inovative trebuie adaptate acestor criterii, pentru ca procesul instructiveducativ să se desfăşoare într-un cadru activ-participativ, de stimulare a învăţării. Ele presupun
o învăţare prin comunicare, prin colaborare, care produce o confruntare de idei, opinii şi
argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a
copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor
şi interacţiunea socială a membrilor unui grup.
Câteva dintre beneficiile metodelor active-participative în grădiniţă sunt:
* Sunt foarte potrivite în cadrul unui proiect tematic pentru reactualizarea şi sintetizarea
cunoştinţelor copiilor despre un subiect, precum şi o ordonare a informaţiilor;
* Permit completarea cunoştinţelor cu altele noi despre o anumită temă;
* Copiii gândesc, răspund la întrebări, cooperează, comunică, fac asocieri, fac
conexiuni, argumentează, completează;
* Stimulează învăţarea în perechi, activizând întreg colectivul;
* Educă toleranţa şi înţelegerea faţă de opinia celuilalt.
* Dezvoltă gândirea şi operaţiile ei, limbajul, atenţia.
În învăţământul preşcolar sunt utilizate o multitudine de metode moderne însoţite de
tehnici specifice şi resurse materiale, dintre care amintim: 1. Explozia stelară - steluţa mare şi
5 steluţe mici 2. Lotus- flori de nufăr mici şi o floare de nufăr mare 3. Bula dublă-două cercuri
mari de culori diferite câte patru cercuri mici de culori diferite, săgeţi lungi şi scurte 4.
Predarea/învăţarea reciprocă -palete colorate cu întrebări, ecusoane, coroniţe 5. Ciorchinelecercuri sau ovale de două mărimi şi două culori, săgeţi 6. Cubul-un cub sau tot atâtea cuburi
câte tematici predaţi, 6 plăcuţe cu descrie, compară, analizează, argumentează, asociază, aplică,
simboluri pentru copii 7. Pălăriuţe gânditoare-albă, roşie, galbenă, verde, albastră neagră 8.
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Piramida şi diamantul –suport de lucru, pătrate sau benzi de carton de culori diferite 9.
Mozaicul –fişa expert, ecusoane, chestionar de evaluare-ilustrat 10. Diagrama Venn – fişe de
lucru, ecusoane
Metoda cubului
Această metodă fost descoperită în 1980 şi urmăreşte un algoritm ce vizează descrierea,
comparaţia, asocierea, analiza, aplicarea, argumentarea atunci când se doreşte explorarea unui
subiect nou sau unul cunoscut pentru a fi îmbogăţit cu noi cunoştinţe sau a unei situaţii privite
din mai multe perspective.
Cubul:
*Valorizează activităţile şi operaţiile de gândire implicate în învăţarea unui conţinut.
* Se foloseşte în scopul explorării unui subiect din mai multe perspective.
*Oferă o abordare complexă şi integratoare.
Etape:
1. Propunerea temei activităţii
2. Împărţirea colectivul de elevi în 6 grupuri
3. Oferirea de explicaţii elevilor:
- cadrul didactic va construi, singur sau împreună cu elevii, un cub din hârtie pe care va
nota cerinţe, folosind fiecare dintre cele şase suprafeţe ale acestuia: Descrie!, Compară!,
Asociază!, Analizează!, Aplică! şi Argumentează pro şi contra!
. Rezolvarea sarcinilor activităţii:
- fiecare dintre cele 6 grupuri va trata tema propusă dintr-o perspectivă, astfel:
Grupa 1: Descrie
Grupa 2: Compară
Grupa 3: Asociază
Grupa 4: Analizează
Grupa 5: Aplică
Grupa 6: Argumentează pro şi contra
5. Prezentarea temei din perspectiva fiecăruia din cele 6 grupuri:
- fiecare grup prezintă tema din perspectiva pe care a abordat-o.
6. Discuţii finale
Utilizarea metodei presupune parcurgerea a câtorva etape: mai întâi se formează grupuri
de câte 4-5 copii după care fiecare copil din grup interpretează un rol în funcţie de sarcina
primită. Grupul va fi format pe principiul respectării sau exersării inteligenţelor multiple astfel:
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- copilul 1─ROSTOGOLICI─ rostogoleşte cubul;
- copilul 2─ISTEŢUL─citeşte imaginea sau sarcina scrisă pe un simbol şi formulează
întrebarea;
- copilul 3─ŞTIE TOT─ reţine sarcina prezentată de colegul lui pentru a o reaminti
colegilor de grup în cazul în care aceştia o uită sau doresc să confrunte răspunsul cu întrebarea
copilul 4─CRONOMETRUL─măsoară timpul şi întrerupe activitatea. Se foloseşte o clepsidră,
alte mijloace neconvenţionale sau de cronometru;
- copilul 5─UMORISTUL─încurajează grupul, fiind optimist, bine dispus, cu simţul
umorului.
Grupaţi aşa copiii rezolvă sarcinile individual într-un timp dat, prezintă apoi pe rând
răspunsul formulate. Se analizează răspunsul, se fac comentarii, iar pentru a fi siguri că sarcina
este corectă se poate cere reformularea răspunsului. Au loc comentarii care conduc la selectarea
sau reformularea răspunsului corect prin combinarea ideilor individuale.
Avantaje ale metodei:
-dezvoltarea capacităţilor de analiză, sinteză, aplicare, transfer, argumentare ale
elevilor/cursanţilor;
-formarea unei imagini globale asupra problemei abordate;
-o mai bună înţelegere a problemei abordate, având în vedere cele şase perspective luate
în calcul;
-motivarea elevilor/cursanţilor pentru participarea la activitate;
-activizareaelevilor;
-dezvoltarea capacităţilor comunicaţionale.
Limite:
-având în vedere faptul că fiecare grupă are de abordat o altă perspectivă, este posibilă
tratarea superficială a celorlalte perspective;
-consum mare de timp;
-posibilitatea apariţiei dezordinii în timpul activităţii;
-neimplicarea tuturor elevilor în rezolvarea sarcinilor din cadrul fiecărui grup
Pentru a exemplifica această metodă vom face referire la o activitate de educare a limbajului
metoda fiind una de predare-învăţare fiind folosită în momentul de dirijare a învăţării .
Tema: ,,Povestea castanelor”, de T.Banciu
Pe o măsuţă am pregătit următoarele materiale: castane în coajă maronie, plesnită,
castane în coajă verde, castane cu coajă neplesnităramuri cu mai multe castane atârnând, filă
de ierbar cu o
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inflorescenţă de castan, frunze de castan. Toate au fost acoperite cu o pânză până în momentul
începerii activitaţii. După descoperirea măsuţei copiii au recunoscut imediat că este vorba
despre ,,Povestea castanelor”, de T.Banciu.
Explorarea subiectului s-a făcut prin metoda cubului. Am utilizat 2 cuburi, împărţind
grupa în 2 grupuri de lucru, unul ocupându-se de arbore (castan), celălalt de fruct (castană).
Pentru fiecare cub, am stabilit acţiuni de lucru, identificate pe fiecare faţă a cubului prin culori
diferite, respectiv descriere (rosu), comparaţie (verde), analiză (galben), asociere (albastru),
aplicaţie (negru), argumentare (alb).
Fiecare grup de lucru a fost împărţit în 6 subgrupe (echipe de câte 2 copii), care trebuia
să-şi îndeplinească sarcinile menţionate. Astfel au fost antrenaţi toţi copii în realizarea
sarcinilor, motivându-i să participe activ şi să îşi exprime opiniile fără reţinerea de a greşi, mai
ales ca celula de lucru cuprindea doar doi copii.
După prezentarea rezultatelor muncii fiecărei echipe în faţa grupei întregi, subiectul
povestirii a fost bine înţeles de către toţi copiii, fiecare având ocazia să îşi exerseze vorbirea .
Locul pe care îl ocupă metodele active-participative în activităţile desfăşurate în
grădiniţă este unul tot mai important, iar aplicarea cu regularitate a acestor metodelor asigura
rezultate superioare, contribuind la dezvoltarea sferei de cunoaştere, a capacităţilor de
exprimare ale copilului, a semanticii şi nuanţării limbii prin folosirea unor cuvinte, expresii,
legate de aspectul, forma, culoarea obiectelor cunoscute de copil dar şi la dezvoltarea de
comportamente adecvate vârstei şi formarea personalităţii .
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