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STUDIU DE CAZ

Profesor pentru învățământ preșcolar Silvia Ana Paraschiv 
Grădinița cu Program Normal Cataloi

Prezentarea cazului
G. a început să frecventeze grădiniţa de la 3 ani. Până  la această vârstă copilul a stat acasa iniţial cu 

mama sa, apoi cu bunicii paterni pe timpul zilei. Seara familia se reunea. În această perioadă atât mama cât şi 
bunica au concluzionat că G. era un copil care făcea multe năzbâtii, care alerga mult. Familia lui G. era mândră 
de copilul năzdrăvan pe care îl avea şi nu s-au gândit că ar putea fi o problemă.

La grădiniţă într-o primă fază, când educatoarea le-a spus părinţilor că G. este mai agitat decât ceilalţi 
copii, s-au gândit că acest lucru se datorează perioadei de acomodare. Ulterior problema a persistat, însă 
părinţii nu au crezut că este o problemă ci au pus-o mai degrabă pe comoditatea educatoarelor.

Ajuns în clasa I problema comportamentului lui G. a fost iar pusă în discuţie de învăţătoare. Pe lângă 
ritmul destul de lent de însuşire a cunoştinţelor, G. ridică serioase probleme şi de integrare în grupul egalilor. 
G. este deseori marginalizat de colegii săi din cauza insistenţei cu care îşi susţine interesele şi a ignorării 
regulamentelor sau dorinţelor celorlalţi copii, neîntârziind să acţioneze şi violent atunci când doreşte să obţină 
ceva.

 Îşi doreşte atât de mult să fie în centrul atenţiei încât adesea sfârşeşte prin a fi ignorat de colegii săi şi 
evitat atunci când se lucrează pe echipe. În clasă cu G. mai este un băieţel care prezintă probleme similare de 
comportament şi de achiziţii şcolare. Întrebat ce părere are despre acest copil, G. se exprimă destul de negativ 
la adresa lui. Acest lucru vine să sublinieze sentimentele negative şi stima de sine scăzută pe care o are copilul 
despre sine.

În ceea ce priveşte achiziţiile şcolare, copilul nu a fost niciodată printre cei mai buni. Orele de sport 
sunt cele care îl pun foarte bine în valoare, însă doar la sporturile individuale, deoarece în echipă are serioase 
probleme în ceea ce priveşte colaborarea.

La momentul actual G. este considerat ca fiind ,,un elev slab”. Această sintagmă este folosită de copil 
când se descrie ca elev.

Doamna  învăţătoare este una dintre persoanele care o sfătuieşte pe d-na H, mama copilului, să apeleze 
la ajutorul specialiştilor oferindu-şi ajutorul pentru recuperarea lui G, care în ciuda problemelor ridicate îi este 
simpatic. 

În urma analizării tuturor rezultatelor obţinute în urma investigării, am ajuns la conluzia că problema lui 
G. poate fi privitădin mai multe unghiuri. Acest avantaj este oferit de disponibilitatea persoanlor din anturajul 
copilului. 

Pentru acest copil am realizat o intervenţie pe trei planuri:
•	 Terapie psihologică;
•	 Terapie educaţională;
•	 Terapia cu părinţii.

TERAPIA CU PĂRINŢII

Probleme identificate în cadrul familiei
D-na H are reprezentări clare despre ceea ce au voie să facă copii, despre îndatoririle lor în cadrul 

familiei. Starea de nervozitate aproape permanentă şi lipsa speranţei o fac să nu ţină cont mereu de aceste 
reguli privitoare la statutul copilului în familie. Acest lucru face că G. să o perceapă lipsită de consecventă. 
Lipsa consecvenţei se reflectă foarte bine şi în pedepsele pe care i le dă copilului. De multe ori acestea nu sunt 
proporţionale cu fapta copilului, astfel este privat o săptămână de televizor că nu s-a spălat pe mâini dar este 
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iertat că şi-a lovit sora. De asemenea, mama îşi pierde răbdarea pe parcursul pedepselor mai mari şi îl iartă pe 
copil.

Mama lui G. este foarte axată pe comportamentele negative ale copilului. Are tendinţa de a-şi 
caracteriza copilul ca fiind un ,,drăcuşor”. Deoarece evenimentele dificile se succed permanent, dumneaei are 
impresia că trebuie să mustre copilul mereu şi că nu este cazul să se amuze atunci când face lucruri nostime 
deoarece copilul ei nu are limite. Aceaste reacţii l-au  determinat pe copil să creadă că nu mai este iubit.

Prezenţa aproape angelică a surorii sale nu face decât să scoată în evidenţă defectele lui G..În plus tot 
ce este de nedorit, toate lecturile negative sunt puse în spatele lui G. Acest fapt duce la creşterea agresivităţii 
lui G. asupra surorii sale pe care o necăjeşte şi mai mult.

D-na H. nu conştientizează că R. este un copil ca oricare altul şi că o parte din vină pentru faptele pe 
care cei doi le fac împreună îi revine şi ei.

D-na H. obişnuieşte să dea copilului multe sarcini pe care acesta nici nu le ascultă şi care nu sunt  
formulate concret. De multe ori copilul nici nu aude sarcinile date din cauza agitaţiei pe care o are. De asemenea 
ele sunt formulate prea general şi copilul  nu se poate descurca cu ele. De exemplu ,,fă curat” este o sarcină 
mult prea generală pentru copil. Ea poate fi reformultă pe mai multe sarcini simple:,,Vreau 1.să  ştergi praful 
şi să 2.să faci patul!”

Când G. efectuează unele sarcini, d-na H. nu recompensează copilul.Uneori este prea obosită, alteori 
le consideră ca fiind  responsabilităţile copilului.

Problemele de comportament sunt aceleaşi şi la şcoală. Copilul este agitat, în permanetă mişcare şi 
deranjează orele. Nu este integrat în colectivul clasei.

Datorită deficitului atenţional la şcoală mai are şi porbleme legate de efectuarea sarcinilor şcolare, 
de a finaliza lucrările începute.

Probleme de integrare socială are şi cu copiii cu care îşi petrece timplu liber.

Obiective 
•	 Consilierea părinţilor pentru a înţelege nevoile reale ale copilului
•	 Formarea unui stil parental adaptat nevoilor reale ale copilului.
•	 Implicarea copilului în sarcini pe măsura capacităţii de înţelegere şi acţiune a acesteia
•	 Formarea unui program comun de petrecerea timpului liber cu copilul
•	 Redescoperirea relaţiilor afective dintre părinţi şi copil.

Intervenţiile se vor desfăşura pe o perioadă de 6 luni, timp în care părinţii vor participa la şedinţele care 
se vor ţine săptămînal. Pentru o bună înţelegere se va apela la terapia cognitiv comportamentală, părinţii vor 
avea o serie de exerciţii de făcut, jurnal de completat, teme pentru acasă pentru a-i ajuta să-şi conştientizeze 
propriile greşeli, modul de raportare la copilul G. Dar şi faţă de sora lui

CONSILIEREA ŞCOLARĂ

Testarea psihologică
 H.G. a fost evaluat de psihologul şcolar cu ajutorul următoarelor instumente psihologice: WISC, 

proba de atenţie Bourdon-Amfimov, desenul familiei şi al omuleţului. După analizarea şi interpretarea datelor, 
concluziile sunt următoarele: 

H.G. este un băieţel în clasa a II-a. El prezintă 9 dintre cele 14 simptome ale hiperactivităţii cu deficit 
atenţional şi tulburări de comportament, un scor sub nivelul semnificaţiei clinice. 

Nivelul impulsivităţii este de asemenea ridicat. Are un nivel intelectual mediu. Copilul manifestă  un 
comportament deseori violent în clasă, şi schimb vorbeşte excesiv, trînteşte lucruri şi se accidenteză des atât el 
cât şi pe cei din jur. El are o permanentă nevoie de afectivitate, dar şi de acţiune. Desenul exprimă atât nevoia 
de tandreţe, de a fi mângâiat, cât şi lipsa de speranţă în acest sens. Prezintă dificultăţi de comunicare cu mama 
şi tatăl său şi sentimente de devalorizare şi inferioritate. Are un slab control  al propiului corp. Probele de 
măsurare a atenţiei evidenţiază probleme clare sub acest aspect.
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Obiectivele terapeutice definite au fost:
•	 Dezvoltarea capacităţii de a-şi menţine atenţia pe sarcină;
•	 Reducerea agitaţiei psihomotorii;
•	 Dezvoltarea capacităţii de a colabora în grupul de egali;
•	 Schimbarea relaţionării dintre copil şi  învăţătoare;
•	 Creşterea stimei de sine. 
•	 Implicarea copilului în activităţi care presupun consum energetic

Obiective pentru cadrul didactic
•	 Consilierea învăţătoarei pentru a avea o atitudine corespunzătoare faţă de problemele reale ale 

copilului
•	 Înţelegerea de către învăţător a nevoilor reale ale copilului, şi de a înţelege în realitate afecţiunea 

copilului
•	 Formarea unei atitudini corespunyătoare faţă de provocările copilului atunci când au loc în clasă
Terapia se va desfăşura în şedinte pe durata a 6 luni, cu o frecventă săptămânală. Şedinţele vor fi 

individuale dar şi în grup. Lucrul se va desfăşura sub formă de exerciţii, joc de rol, compeletare de fişe de 
lucru. Se va pune accent pe sistemul pedeapsă-recompensă fără totuşi ca pedepsele să fie mai multe sau mai 
intense prin sentimentele produse decât recompensele.

PĂREREA PERSONALĂ

Cred că copiii diagnosticaţi cu ADHD sunt cu adevărat o problemă pentru părinţi, care de multe 
ori nu ştiu să răspundă solicitărilor şi nevoilor reale ale copilului cu această afecţiune, de aceea ajung să aibă 
probleme de relaţionare cu cadrul didactic al copilului, cu copiii cu care ar trebui să se joace  copilul lor şi cu 
părinţii lor.

Problemele de relaţionare ajung să devină atât de grave încât  de ce le maimulte ori, înloc să ia 
o atitudine corespunzătoare faţă de boala copilului (consult medical, tratament de specialitate, consiliere 
psihologică, etc.) relaţiile dintre ei ajung să se răcească. De multe ori părinţii şi chiar cadrul didactic interpretează 
comportamentul copilului ca fiind intenţionat, de aceea ajung în final chiar să urască copilul.

În aceste cazuri critice terapia psihologică, consilierea şcoalră şi tratamentul de specialitate sunt 
instrumente nu numai indispensabile, ba chiar cu mare eficienţă în recuperarea copilului şi restabilirea relaţiilor 
afective şi sociale.

În cazul de faţă s-a acţionat pe toate direcţiile posibile ceea ce a avut în final ca rezultat recuperarea 
aproape completă a copilului.
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COPILĂRIA – STADIU PRINCIPAL DE DEZVOLTARE  
CĂTRE MATURITATE A COPIILOR PREȘCOLARI

Institutor Emilia Barbu 
G.P.N. Vlangaresti, Jud.Olt

                       
Copilaria a fost si a ramas perioada cea mai frumoasa din viata omului. Cine nu-si aminteste cu duiosie  

de locurile copilariei; cine nu povesteste nazdravaniile din perioada cu cele mai frumoase amintiri? Ion Creanga 
ne-a lasat o carte de „Amintiri din copilarie” pe care nu exista persoana indiferent de varsta sa nu o savureze 
cu drag.

Ursula Schiopu mentioneaza ca,, pentru majoritatea oamenilor, copilaria este perioada de varsta cea mai 
luminoasa a vietii.

Peste ani, fiecare isi aminteste cu duiosie de ea si retraieste regretul ca  a ramas undeva in lumea 
amintirilor. Ca si Tudor Arghezi in poezia Creion -,,Fa-te suflete copil \ Si strecoara-te tiptil \Prin porumb cu 
mot si ciucuri \ Ca sa poti sa te mai bucuri,, copilaria este elogiata de multi poeti romani in versurile sale.

Stiintele umaniste si indeosebi psihologia au acordat copilariei o atentie deosebita si ia dezvaluit rolul in 
dezvoltarea fiintei si in progresul generatiilor.

Functia sociala pe care o avea gradinita pe vremea lui Froebel era de a lua in ingrijire copii mamelor 
angajate in productie pe durata cat ele lucrau, insa  in prima jumatate a secolului nostru,gradinita a dobandit 
rolul de centru educativ,aici copiii invatand cantece, jocuri si poezii.

Preocuparile pentru educatia timpurie  a copiilor sau  inmultit iar in cea de-a doua jumatate a secolului 
nostru, gradinita a capatat rolul de institutie instructiv –educativa, devenind institutia care are ca sarcina 
principala sa dea copiilor prescolari pregatirea necesara pentru integrarea fara traume in activitatea scolara.

Practica a dovedit ca frecventarea gradinitei de catre copii le asigura un nivel de pregatire care garanteaza 
reusita scolara. Copiii care au frecventat gradinita sunt mai sociabili avand deprinderi de activitate colectiva, 
sunt mai receptivi, mai independenti  decat cei care vin la scoala doar cu educatia din familie, mai ales cei din 
familiile modeste. 

Desii gradinita face parte integranta din institutia scolara, totusi in cele mai multe cazuri scoala este un 
alt mediu de viata si de activitate.Diversitatea de niveluri cu care veneau copii prescolari in clasa I era unul din 
factorii care generau ramaneri in urma la invatatura si ingreunau munca invatatorului. Frecventa  cea mai mare 
a esecurilor scolare s-a inregistrat la clasele de inceput de ciclu (I a si a V a) cauza principala a acestor esecuri 
fiind dificultatile de adaptare  a copiilor la cerintele scolare din ciclul primar.

Ambianta din scoala, cu catedra, banci de alte dimensiuni decat mesele de la gradinita, unde copilul 
gaseste pereti inpodobiti cu personaje din povesti care-i creau o atmosfera de basm – reprezinta o atmosfera 
mai sobra, mai rigida.

Aptitudinea de scolarizare reprezinta nivelul de dezvoltare psiho-fizica, cu precadere intelectuala, care 
sa-i permita copilului prescolar integrarea facila, cu rezultate pozitive in activitatea scolara.

Pe tot traseul scolaritatii fiecare clasa si fiecare disciplina vine cu exigente noi  tot mai inalte, carora 
elevul trebuie sa le faca fata, deci;  ,,Strange slove carti si pana,, ca mai tarziu ,,Da-le toate de pomana, \ Unui 
nou invatacel,\ Sa se bucure si el\  -CREION – de TUDOR ARGHEZI
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INFLUENȚA CALCULATORULUI ASUPRA COPIILOR
  

Educatoare Gabriela Alina Bratu
G.P.N. Arcești, Pleșoiu, Jud.Olt

„Mediul virtual e plin de pericole. și o spun asta atât din perspectivă psihologului școlar, cât și a unei 
mame, care are două fețe aflate la vârstă la care deja folosesc în mod frecvent calculatorul și Internetul”, ne 
spune Simona Jugaru, psiholog școlar și coordonator al Centrului Județean de Asistentă Psihopedagogica 
Timiș. Ascunși în spatele monitorului și a unui ID de messenger, chiar și cei mai timizi dintre copii își lasă 
complexele deoparte și devin agresivi și chiar vulgari în exprimare. 

Nu mai comunică atât de mult verbal, cât prin intermediul programelor de chat, în scris, cu un limbaj 
total nepotrivit vârstei lor. își aruncă unele cuvinte pe care nu le-ar folosi într-o discuție obișnuită. Copiii, la 
vârste foarte fragede, chiar în clasele primare, au acces la Internet, intră pe diverse site-uri, fără nici un control, 
astfel încât nici nu e de mirare că în topul intereselor și al discuțiilor dintre ei apar subiecte neadecvate vârstei, 
cum sunt, spre exemplu, problemele sexuale.  

Chiar dacă în ziua de azi calculatorul e tot mai răspândit și are numeroase utilizări folositoare copiilor, 
fără un control poate ajunge extrem de periculos. Nu mai reprezintă o noutate faptul că cei mici intră, prin 
intermediul Internetului, pe diferite forumuri, într-o prima fază pentru copii, dar chiar și acolo sunt numeroase 
pericole. Sub o identitate falsă, se pot ascunde chiar pedofili, iar copiii ajung să le dea acestora prea multe 
informații, iar ulterior devin victime.  

Copiii din ziua de azi nu-și pot imagina casă lipsită de televizor, calculator, telefon, primind încă de 
mici o puternică influență din partea mass-media, care le conturează, de multe ori, o imagine eronată asupra 
lumii. Studiind impactul calculatorului asupra copiilor, psihologii și pediatrii au ajuns la concluzia că utilizarea 
excesiva a acestuia, fără vreun control din partea adulților, poate fi periculoasă. Astfel, copiii care petrec mai 
mult de cinci ore în față aparatului riscă să devină supraponderali. 

Unii dintre băieți identifică utilizatorul computerului cu personaje dure, sadice, nonconformiste. Un 
copil este dependent de calculator (Internet și jocuri) dacă este tot timpul obosit, dedică puțin timp somnului, 
are probleme școlare (de învățare, neefectuarea temelor, își diminuează interesul pentru alte hobby-uri, se 
izolează de prieteni, e frustrat și rebel, mai ales din cauza faptului că părinții nu înțeleg „problema” și nu văd 
ce este atractiv sau fascinant la acest instrument. De aceea, părinții ar trebui să le facă un program echilibrat 
copiilor și să le explice de ce este nociv pentru ei să petreacă atâtea ore stând pe scaun, cu ochii lipiți de ecranul 
monitorului. 

Cumpărarea unui computer personal pentru copil este o alegere bună odată ce acesta a împlinit vârstă 
de 5 ani. Există calculatoare care au softul special realizat pentru a putea fi ușor utilizat de copii. începând 
cu această vârstă, simțurile sunt dezvoltate aproape complet și copilul poate procesa cu ușurință imagini cu 
rezoluție înaltă, fără a obosi atât de repede.  

Că o concluzie, cei mici se pot bucură de calculator dacă acesta e folosit cu cap. Părinții care își 
supraveghează copiii când aceștia utilizează calculatorul pot fi mai liniștiți că aproape totul este în siguranță. 
Calculatorul face parte din vălul viitorului, dar tehnicile clasice de învățare și educație nu trebuie uitate sau 
date deoparte. Un copil trebuie să reacționeze fizic cu alți oameni și nu trebuie să învețe absolut totul de la 
calculator. 

Un fenomen extrem de îngrijorător a luat amploare în rândul adolescenților, dar și al copiilor cu vârste 
din ce în ce mai mici. Dependența de calculator a devenit un adevărat drog, de care numai cu mare greutate 
copiii pot fi scăpați. Cuprinși de drogul electronic, de posibilitatea de comunicare electronică, de întrecerile 
și de doborârea propriilor recorduri la jocurile de ultima generație, copiii au devenit extrem de vulnerabili, 
ajungând să își petreacă în față monitorului chiar și zece ore pe zi. Cu greu părinții sau bunicii mai reușesc să 
intervină, iar orice încercare de pedepsire sau impunere a unor noi reguli nu face decât să înrăutățească situația. 
Micuții dependenți de calculator ajung rapid la izolare, la imposibilitatea de a socializa și chiar la eșecuri 
școlare sau vicii extrem de periculoase.  
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Pentru că cei mici să nu ajungă să aibă probleme, iată câteva sfaturi pentru părinți: 
- nu lăsați calculatorul tot timpul la îndemână copilului; în niciun caz nu trebuie să îl lăsați în cameră lui; 

computerul trebuie să fie într-o încăpere unde are acces toată lumea și unde este sub permanență observație. 
- creați-i un program de acces la calculator, o oră pe zi, după ce și-a făcut lecțiile. 
- implicați-va mult mai activ în viață copilului, jucându-va împreună, angrenându-l în diverse activități 

atractive, care să-i capteze interesul și să-i distragă atenția de la preocuparea excesiva pentru calculator. 
- citiți împreună cu el diverse povești sau povestiri adaptate la nivelul sau de înțelegere și la sferă lui de 

interese. 
- cercetați ce anume îl interesează și încercați să-i creați pobilitati de lărgire a acelui interes. 
- oferiți-i posibilitatea de a practică un sport sau înscrieți-l la un club al copiilor unde și-ar putea face 

prieteni la care să aibă parte de provocări, și unde să fie implicat în jocuri și activități care să-l determine să-și 
diminueze interesul pentru calculator. 

  

BIBLIOGRAFIE:
 
Roxana Chiriță, Gabriela Chele, Cristian Ștefănescu, Mircea Ilinca – Date generale privind efectele utilizării 
calculatorului la copii și adolescenți.



12

DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR SOCIO-EMOŢIONALE  
LA COPIII CU VÂRSTE ÎNTRE 3-6 ANI

Educatoare: Maria-Viorica Călugăroiu 
G.P.N. Stănulesa, Jud.Olt

MOTO:
„Ca să-i faci pe copii mai buni, să-i faci fericiți!”

(Oscar Wilde)

Una dintre preocupările specialiştilor în domeniul educaţional a fost studierea manifestărilor infantile.
Cercetătorii au intuit existenţa unor deosebiri importante între felul copilului de a înţelege lumea şi cel 

al adultului.
Prin legislaţia actuală statul român se preocupă de o influenţare sistematică a educaţiei copiilor, urmărind 

totodată ameliorarea unor comportamente antisociale.
Trăim într-o perioadă marcată de schimbări rapide. Suntem puşi în faţa provocărilor de a ne adapta atât 

noi, cât şi copiii noştri la o lume nesigură şi imprevizibilă.
Drept urmare în condiţiile actuale, părinţii lasă totul în seama instituţiilor preşcolare, nemaiavând timp 

să se preocupe de copil, lipsindu-l de dojana  părintească atât de folositoare, pentru fiii lor datorită unor condiţii 
obiective (plecări în străinătate, abandon familial, alcoolism, copii nedoriţi, copii monoparentali, dar şi copii 
unici în familii).

Unii copii sunt deosebit de sociabili, îşi fac numeroşi prieteni, dar alţii, distrug grupul prin comportamentul 
lor… Aceste aspecte ale interacţiunii sociale sunt influenţate de felul în care copiii îşi gestionează emoţiile, 
propriile reacţii şi comportamente.

Totuşi, copilul trebuie socializat în vreun fel…dar emoţiile ca şi pe noi de altfel, îl încearcă mereu! Cine 
nu crede că preşcolarii au emoţii se înşeală. Şi au mari emoţii, aşa cum facem şi noi, acolo unde nu am mai 
fost niciodată, atunci când de faţă sunt persoane necunoscute, sunt emoţionaţi chiar când primesc daruri(acest 
lucru li se pare ceva nemaipomenit, deşi au mai primit câte ceva în viaţa lor).

Emoţiile acestea sunt constructive, fac bine personalităţii în devenire a puiului de om, duc la o socializare 
rapidă, ştiu să se comporte în diferite contexte sociale, făcând vizibilă munca destul de istovitoare uneori a 
educatoarei.

Studiid copiii cu vârste între 3-6 ani, după o activitate îndelungată, pot spune cu certitudine că nu există 
„şabloane” în dezvoltarea psihosocială a copiilor.

Fiecare educatoare poate, indiferent  ce mijloace sau metode foloseşte, să ajungă la acelaşi rezultat cu o 
altă colegă, şi anume realizarea formării viitorului om de mâine, care să se poată integra în societatea prezentă, 
să suporte mai uşor consecinţele negative ale acţiunilor concetăţenilor, să fie mai toleranţi, să înţeleagă 
problemele semenilor, să-şi accepte condiţia socială pe care o are, să nu fie violent, să fie respectuos, bun la 
suflet darnic, credincios chiar.

Dezvoltarea socio-emoţională vizează debutul vieţii sociale a copilului, capacitatea lui de a stabili şi 
menţine interacţiuni cu adulţii şi copiii.

Dezvoltarea emoţională vizează îndeosebi capacitatea copiilor de a-şi percepe şi exprima emoţiile, de a 
înţelege şi de a răspunde emoţiilor celorlalţi, precum şi dezvoltarea conceptului de şine, crucial pentru acest 
domeniu.

În strânsă corelaţie cu conceptul de sine se dezvoltă imaginea despre sine a copilului, care influenţează 
decisiv procesul de învăţare.

Dezvoltarea socială înseamnă:
-Dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu adulţii;
-Dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu copiii de vârstă apropiată;
-Acceptarea şi respectarea diversităţii;
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-Dezvoltarea comportamentelor prosociale.
Dezvoltarea emoţională cuprinde:
-Dezvoltarea conceptului de sine;
-Dezvoltarea controlului emoţional;
-Dezvoltarea expresivităţii emoţionale.
Studiile arată că acei copii care au dezvoltate abilităţile sociale se vor adapta mai bine la mediul şcolar, 

vor fi chiar premianţii clasei în care învaţă.
Copiii cu abilităţi sociale slab dezvoltate(copiii care se comportă agresiv, fizic sau verbal, copiii care  au 

dificultăţi de a se integra în grup)sigur vor dezvolta probleme de comportament dacă nu se iau măsuri potrivite 
la timp!

Agresivitatea din copilărie este asociată sau prezice activitate intelectuală mediocră, comportament 
distructiv în şcoală şi angajarea în activităţi specifice delicvenţilor.

Observând aceste comportamente, este necesar să introducem o serie de măsuri corectoare, de modificare 
comportamentală, urmărind stimularea comportamentelor adecvate şi se vor reduce comportamentele 
dezadaptative la preşcolari.

La grădiniţă fiecare grupă de preşcolari reprezintă un grup social destul de complex, iar o bună adaptare 
la cerinţele grupei înseamnă a respecta cerinţele exprimate de educatoare, să acţioneze conform aşteptările 
acesteia, înţelegerea relaţiei cu ceilalţi copii şi adaptarea la o serie de reguli.

Trebuie menţionat faptul că dacă regulile şi normele nu se materializează în comportamentul majorităţii 
copiilor din grupă, ele nu pot să aibă forţa de a direcţiona comportamentul acestora.

Educatoarea joacă un rol foarte însemnat în modificarea statutului de „copil cu care nu se joacă nimeni”.
Studiile de psihologie educaţională arată că instrucţiunile educatoarei şi modalităţile de predare, utilizarea 

unor strategii de modificare comportamentală adecvată modelează tipul şi frecvenţa interacţiunilor dintre copii.
Copiii trebuie să înveţe că toate acţiunile şi comportamentele noastre au consecinţe asupra celorlalţi şi 

de aceea pe unele dintre ele trebuie să le modificăm, să le îndreptăm în bine.
Copiii nu pot discerne întotdeauna binele de rău, datorită vârstei, capacitatea lor mnezică fiind insuficient 

dezvoltată.
În cadrul interacţiunilor sociale (copii-adulţi, copii-copii), copiii îşi dezvoltă anumite abilităţi de 

relaţionare şi învaţă noi comportamente.
Relevant în formarea comportamentului la copil este tocmai faptul că lucrurile se petrec invers decât 

la adulţi. La început manifestă atitudine de supunere faţă de reguli, fapt care duce mai întâi la formarea 
comportamentului, după care se conştientizează împortanţa regulilor.

La vârsta preşcolară copiii au nevoie permanentă de sprijinul adultului în ceea ce priveşte recunoaşterea 
şi respectarea regulilor de comportament în diferite situaţii sociale.

Regulile au rolul de a preveni apariţia unor probleme de comportament.
Important este pentru educatoare, cum să înveţe copilul regulile!?! Există mai multe căi:
-prin educaţie;
-prin imitaţie;
-prin asumare şi asimilare de reguli de joc;
-din cărţi;
-prin mass-media;
-prin intermediul opiniei publice. 
 De cele mai multe ori sunt folosite reguli restrictive sau pedepse pentru a-l învăţa pe copil anumite 

comportamente.
Studiile arată că evidenţierea faptelor bune ale unui copil face mult mai bine în dobândirea 

comportamentelor sociale adecvate şi estomparea celor problematice, decât utilizând pedepsele.
Pentru a păstra „sănătatea” grupului, adică un climat educaţional adecvat, uneori trebuie modificate 

anumite comportamente, utilizând metodele specifice numite de Mircea Miclea „Modificări cognitiv-
comportamentale”, ele cuprind o serie de metode specifice ce vizează modificarea comportamentelor/ 
cogniţiilor disfuncţionale/dezadaptative ale unei persoane.
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Pentru a realiza o modificare a unui comportament folosim următoarele metode: întărirea pozitivă, 
penalizarea(represori verbali, excluderea) şi extincţia.

De un real folos sunt regulile grupei prezentate la începutul anului şcolar împreună cu consecinţele 
nerespectării lor.

Cadrele didactice trebuie să respecte următoarele cerinţe în formularea de reguli:
-să fie stabilite împreună cu copiii;
-să fie discutate cu copiii;
-să se prezinte consecinţele nerespectării regulilor, dar în acelaşi timp şi avantajele ce le pot avea dacă 

le respectă;
-să nu exagereze, referitor la consecinţele nerespectării regulilor;
-adulţii să manifeste unitate de cerinţe şi consecvenţă în formularea şi aplicarea regulilor.
Procesul de construire la copii a comportamentului psihosocial este de durată şi nu decurge întotdeauna 

după cum ne-am planificat noi, copiii fiind spontani, de cele mai multe ori imprevizibili.
Greutăţile întâmpinate în dezvoltarea psiho-emoţională a copiilor trebuie consemnate în caietul de 

observaţii psihopedagogice, iar de câte ori avem ocazia, în mod individual, nu în public, trebuie aduse la 
cunoştinţa părinţilor, convingându-i să ne acorde sprijinul în aplicarea unor măsuri ameliorative.

În aplicarea acestor măsuri de corectare, formare şi prevenţie am constatat următoarele:
-Este important să comunicăm copilului  că avem încredere în el;
-Să nu-i vorbim pe un ton ridicat atunci când încalcă regulile şi să nu fie „moralizat” pentru comportamentul 

său;
-Să aplicăm regulile indiferent de copil, să nu facem deosebiri între copii, excepţiile nu se vor face nici 

dacă avem propriul nostru copil în grupă!
-Exemplele ce le oferă adulţii copiilor sunt extrem de importante!
-Copiii trbuie învăţaţi să-şi asume responsabilitatea propriilor comportamente.
În orice colectivitate apar stări tensionale provocate de cauze diferite, manifestându-se sub forme variate, 

de scurtă durată, sau de lungă durată, cu efecte imediate, sau cu efecte întârziate, nerezolvate parţial sau total.
Deoarece în acest an şcolar conduc o grupă cu număr mic de copii, prerdominând cei de nivel I, ne 

confruntăm adesea cu conflicte între copii, specifice vârstei de 3-4 ani.
La intrarea în grădiniţă, coplul trebuie să se supună unui program, educatoarea se ocupă şi de ceilalţi 

copii nu numai de el-cum făcea acasă mama, trebuie să împartă jucăriile cu colegii-lucru dificil de realizat, 
dacă el nu vrea acest lucru, sunt sensibili la frustrare, la schimbări, şi îşi pot pierde uşor echilibrul afectiv, 
urmează apariţia conflictului!

Copilul trebuie învăţat din primele zile cum să-şi exprime nemulţumirea, cum să-şi stăpânească pornirile 
violente, deoarece, orice gest necontrolat, într-un moment de neatenţie al educatoarei, poate avea efecte 
nedorite asupra altui copil din grupă.

Comportamentul copiilor la supărare este diferit.
Majoritatea izbucnirilor de nemulţumire ale copiilor se manifestă prin eliberarea energiei acumulate, 

prin ţipete, loviri, muşcări, apărute pe neaşteptate, şi de cele mai multe ori fără un semnal de avertizare!
Una dintre cele mai frecvente aspecte de stări tensionale apărute în grădiniţă, o constituie adaptarea 

copiilor la mediul preşcolar: copiii plâng săptămâni în şir, alţii tremură sau chiar lovesc atunci când se apropie 
educatoarea. Este o stare normală specifică vârstei deoarece copiii fiind obişnuiţi cu alt mediu, cu alte persoane, 
se simt dintr-o dată părăsiţi, se văd înconjuraţi doar de persoane străine-termenul se numeşte în psihologie 
„anxietate de separare”.

Spaţiul de joacă restrâns, sau un număr limitat de jucării pot genera motive de supărare.
Copiii se supără, se retrag într-un colţ, deoarece la nivelul cortexului inhibiţia este slabă, ei nu-şi pot 

amâna aşteptările. Unii copii nu pot aştepta la rând nici chiar la împărţitul gustării, vorbesc, bat din picioare, 
se supără dacă nu-i servim pe ei înaintea celorlalţi.

Trăirile de mânie ale copilului nu trebuie neglijate, ele prezintă pentru noi un semnal, că există acolo 
„ceva” ce noi nu trebuie să pierdem din vedere, ci să căutăm răspunsul în afara grădiniţei, în familie, în mediul 
social, în ereditate, în bolile somatice şi oriunde altundeva putem găsi soluţii!



15

Analizând originea acestor conflicte, am constatat că de fapt ele sunt metode uşoare şi rapide prin care 
copiii obţin tot ce-şi doresc, devin de mici  „profitori”, „şantajişti” ai părinţilor care i-au obişnuit cu „mituirea” 
pentru ca ei să nu mai plângă, satisfăcându-le orice dorinţă, neştiind să-i impună odraslei lor limite.

De-a lungul timpului, numeroşi psihologi au subliniat imprtanţa inteligenţei emoţionale în educarea 
copiilor.

D.Goleman sublinia faptul că cel mai rău stil de a-l motiva pe cineva este a-l critica. 
Un copil criticat devine mai tensionat, mai furios.Copilul are încredere în el numai dacă va şti cum este 

perceput de ceilalţi.
Un copil care va fi protejat de toate situaţiile stresante din viaţă, nu va şti să se descurce singur niciodată, 

încrederea în sine o va căpăta doar dacă se confruntă cu problemele, nu adultul trebuie să găsească soluţiile, 
ci copilul.

Copiii trebuie să petreacă mult timp în aer liber, astfel creierul se va oxigena, iar copiii vor fi mai 
echilibraţi emoţional.

Participarea părinţilor sau fraţilor mai mari la activităţile din grădiniţă, alături de copii, pot face mai 
uşoară adaptarea copiilor la grădiniţă, chiar şi faptul că aceşti copilaşi de 3-4 ani sunt integraţi în aceeaşi grupă 
cu fraţii lor de nivel II.

De un real folos pentru grupa combinată cu care lucrez, au constituit-o activităţile desfăşurate în 
parteneriat cu şcoala, cu tema „Învăţăm de la şcolari”, unde întâlnirile cu fraţii mai mari i-au determinat să 
înţeleagă care este adevăratul rost al grădiniţei: „o portiţă prin care se ajunge mai uşor în clasa I”

Aspectele prezentate, pot continua cu numeroase exemple, dar fiecare dintre noi ştie , desigur, cum să-şi 
realizeze propriile standarde profesionale!

„Din copii poți face orice, atâta timp cât te joci cu ei.”
(Kay Kuzma, „Ascultarea de bunăvoie”)
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EFECTELE EXPECTANŢELOR CADRULUI DIDACTIC

Prof.inv.presc. Caraş Veronica
Grădiniţa cu Program Normal Senereuş 

În interactiunile cotidiene, oamenii utilizeaza adesea credinte şi expectante (sau asteptari) despre ceilalti 
ca să-şi ghideze conduitele. Actiunile lor pot face ca partenerii lor să se comporte în asa fel incat să confirme 
expectantele initiale. 

Potrivit lui Robert Merton, „auto-realizarea profetiilor este la inceput o definitie falsa a situatiei, ce 
produce un nou comportament, iar acesta, la randul sau determina conceptia initial falsa să devina adevarata.”

Psihologia cognitivista a aratat ca asteptarile pot conduce la distorsiuni perceptuale. Indivizii manifesta 
în unele cazuri tendinta de a interpreta, percepe, explica şi de a-şi aminti actele celorlalti în asa fel incat ele să 
fie conforme cu aseptarile lor.

Credintele şi expectantele pot crea realitatea sociala, pot influenta cursul evenimentelor în asa fel incat, 
chiar neadevarate, ele sfarsesc prin a se adeveri.

Mecanismul care genereaza auto-realizarea profetiilor a fost descris astfel:
•	 Observatorul dezvolta anumite expectante eronate despre actor;
•	 Observatorul actioneaza ca şi cum aceste expectante ar fi adevarate şi il trateaza pe actor în consecinta;
•	 Opiniile observatorului schimba conceptul despre sine al actorului şi isi adapteaza comportamentul 

la atitudinile şi opiniile pe care le exteriorizeaza observatorul;
•	 Observatorul interpreteaza comportamentul actorului ca o confirmare a credintelor sale initiale.
Ideea autorealizării profeţiilor şi-a găsit o aplicare imediată în mediul scolar. La inceputul anilor ’60, 

liderii negrilor din Statele Unite au sustinut ca tinerii negri ar putea fi victime ale asteptarilor negative pe care 
profesorii albi le au despre ei.

Robert Rosenthal şi Lenore Jacobson au realizat un studiu referitor la acest fapt, publicat în 1968 cu titlul 
Pygmalion in clasa. Autorii au administrat unor elevi teste de inteligenta, explicand profesorilor ca aceste teste 
pot prezice care elevi vor face progrese intelectuale vizibile în urmatoarele opt luni. Fiecarui profesor i-a fost 
inmanata apoi o lista cu nume de elevi din propria clasa identificati ca avand un potential intelectual deosebit. 
De fapt, elevii au fost alesi la intamplare. Examinati opt luni mai tarziu, la elevii respectivi s-a constatat o 
crestere spectaculoasa.

Cercetarea demonstra rolul foarte important al profesorilor în modelarea elevilor, dar şi în perpetuarea 
inegalitatilor sociale fiindca efectele asteptarilor profesorilor sunt mai puternice în cazul copiilor provenind 
din minoritatile etnice sau rasiale sau celor din familii sarace. Expectantele negative ale profesorilor conduc 
la performante slabe. 

În scolile din Romania, în afara copiilor proveniti din familii sarace,  care copii ar putea fi victime 
ale expectantelor profesorului?

Procesul de transmitere a asteptarilor în comportamente observabile presupune urmatoarele etape. 
Rosenthal a stabilit 4 factori fundamentali pentru confirmarea comportamentala:

	 Atmosfera – profesorii creeaza un climat socio-afectiv mai cald pentru elevii pe care-i apreciaza, le 
zambesc mai mult, le acorda mai multa incredere;

	 Factorul input – elevilor slabi li se ofera mai putine ocazii de a invata chestiuni noi şi li se explica 
mai putin chestiunile dificile;

	 Factorul output –  profesorii au tendinta de a prelungi discutia cu cei de la care au asteptari pozitive 
după ce acestia au raspuns gresit la intrebari, de a acorda mai multa atentie raspunsurilor lor şi de a repeta 
intrebarile, accentuand anumite parti ce pot sugera raspunsul; elevii tinta ai expectatiilor pozitive cauta mai des 
contactul cu profesorul, chiar în afara clasei;

	 Feed-back-ul – se refera la utilizarea de catre profesor a laudei şi a criticii, acestia au tendinta de 
a lauda pe cei despre care cred ca pot obtine performante inalte, chiar cand dau raspunsuri inexacte, şi de a 



17

critica raspunsurile celorlalti, chiar cand sunt corecte.

Un fapt interesant intalnim adesea în situatiile reale cand expectantele pozitive ale profesorului cu privire 
la performantele unui elev se dezvolta şi se manifesta o data cu expectantele acestuia din urma cu privire la 
propriile sale performante. 

Ce credeti ca se intampla?
În aceste conditii, impactul unui esec, oricat de neinsemnat, se amplifica, determinand anxietate şi 

scăderea performantei. 

Tipurile de comportamente ce indica tratamentul diferentiat pe care îl aplica profesorul elevilor „slabi“ 
fata de cei „buni“ sunt:

	 asteapta mai putin timp raspunsul de la elevii „slabi“;
	 prefera sa raspunda el însusi sau sa numeasca pe altcineva, decât sa încerce sa îmbunatateasca 

raspunsurile elevilor „slabi“ oferindu-le indicii, repetând sau reformulând întrebarea;
	 critica mai des nereusitele elevilor „slabi“;
	 neglijeaza sa ofere un feed – back în public elevilor „slabi“;
	 acorda mai putina atentie „celor slabi“ si interactioneaza mai putin cu ei;
	 îi solicita mai rar sa raspunda sau le adreseaza numai întrebari usoare care nu necesita capacitate de 

analiza;
	 îi aseaza în ultimele banci (cât mai departe de el);
	 le solicita mai putin (le preda mai putin, le accepta raspunsurile incomplete sau chiar incorecte);
	 se arata mai putin prietenos cu „cei slabi“ inclusiv prin faptul ca le zâmbeste mai putin;
	 atunci când este întrebat de catre elevii slabi le da raspunsuri scurte, care contin putine informatii;
	 accepta si utilizeaza mai rar ideile lor.
Dacă în cele descrise mai sus ne-am recunoscut/ ne vom recunoaste unele comportamente faţă de elevii 

din clasă este bine să „mergem mai departe” şi să mai recunoaştem care sunt carenţele unor asemenea abordări 
diferenţiate ale elevilor.

O alternativă eficientă ar fi să construim în baza celor aflate acum profeţii şi aşteptări pozitive faţă de 
majoritatea elevilor, bineînţeles, acordîndu-le şanse egale tuturor elevilor

Efectele expectantelor profesorilor au fost de multe ori exagerate, aproape ca s-a aruncat o lumina 
magica asupra lor. Nu exista nici o îndoiala ca expectantele profesorilor modeleaza comportamentul si 
performantele elevilor, dar în anumite limite. În aceste conditii optimismul pedagogic se instituie ca o 
conditie necesara a succesului. Abordarea diferentiata a elevilor trebuie sa conduca la constientizarea si la 
valorificarea resurselor de care acestia dispun si nu la suprimarea personalitatii lor prin aplicarea unor etichete 
globale negative 

In relatia profesor-elev influentele trebuie vazute ca bidirectionale. Nu numai expectantele profesorilor 
au efect asupra comportamentului elevilor, ci şi expectantele elevilor pot modela, în anumite limite, evolutia 
profesorilor în fata clasei.

Cercetarile recente pledeaza pentru faptul ca perceptiile profesorilor sunt mai exacte decat s-a considerat 
pana acum, iar expectantele lor prezic comportamente observabile pentru ca sunt intemeiate, nu pentru ca le-ar 
determina prin mecanismul auto-indeplinirii profetiilor. (Lee Jussim, 1989).
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CUNOAȘTEREA DE SINE – PREMISĂ A REUȘITEI EDUCAȚIONALE ȘI BAZĂ A 
FORMĂRII PERSONALITĂȚII

Prof. înv. preşcolar Daniela Jipa
Liceul „Gh.M. Murgoci” - Grădinița cu program prelungit nr.4 Măcin

Pentru ființa umană este deosebit de important să-și cunoască propriile disponibilități fizice și psihice, 
pentru a putea să-și fixeze scopuri în concordanță cu acestea, să-și îndeplinească dorințele, astfel asigurându-și 
echilibrul. Cunoașterea de sine este unul din factorii care condiționează reușita școlară.

Permanent, individul se oglindește în cei din jurul său deoarece cristalizarea imaginii adevărate despre 
sine se produce prin reversibilitatea imaginii de sine cu imaginile altora despre noi. „Profilarea conștiinței 
de sine în perioada antepreșcolară este un adevărat miracol în formarea personalității, un salt ce marchează 
trecerea copilului într-un nou stadiu de evoluție” (E. Bonchiș, 2000, pag.48).

În perioada 3 – 6/7 ani, simțul eu-lui corporal, simțul unei identități de sine continue, respectul față de 
sine, mândria sunt îmbogățite cu alte aspecte ale conștiinței de sine: extensia eu-lui și imaginea eu-lui. Copilul 
este antrenat în grădiniță în jocuri, mai ales în jocurile de rol și astfel începe să facă o distincție din ce în ce 
mai fină dintre eu și celălalt. Spiritul de competiție alimentat în cadrul activităților și susținut de educatoare 
dezvoltă sentimentul de proprietate ca expresie a ceea ce G. Allport denumește extensia eu-lui (folosirea tot 
mai frecventă a expresiilor de genul mingea mea, păpușa mea reflectă acest fapt).

Imaginea eu-lui se concretizează în cunoașterea de către copil a ceea ce părinții așteaptă de la el și în 
încercarea de a compensa aceste așteptări cu ceea ce poate el oferi. Acum se pun bazele intențiilor, scopurilor, 
simțului de responsabilitate; toate acestea au un rol important în conturarea ulterioară a personalității. Părinții 
emit judecăți de valoare la adresa copilului, care sunt treptat interiorizate de acesta și constitue apoi mijloace 
de autocontrol care îi sporesc independența și-i creează un spațiu de securitate psihică.

La vârsta de 4 ani pentru copil începe stadiul personalismului, după cum subliniază H. Wallon, stadiu 
marcat de o relativă independență și o continuă îmbogățire a eu-lui conștient, copilul vorbind acum despre el 
la persoana întâi. În prima fază a personalismului apare inhibiția, impulsivitatea este limitată, copilul caută 
aprecierile adulților. Faza a doua, numită faza grației, sau a valorificării personale este caracterizată de dorința 
copilului de „a cuceri”. 

Faza a treia este caracterizată printr-o mare sensibilitate afectivă, o dezvoltare emoțională care evoluează 
de la stări afective difuze, în care copilul plânge, având sentimentul culpabilității, la solicitarea respectului față 
de propria persoană. 

La vârsta de 6 ani se înregistrează un nou stadiu în care copilul este contrariat de diferențele care 
apar între cerințele sale și posibilitățile de acțiune; este perioada în care copilul începe să se compare cu alții, 
rezultatul fiind atribuirea unor însușiri de natură fizică: înalt, slb, puternic etc.acum se consolidează sinele 
fizic, pe două căi: confruntarea cu lumea obiectelor materiale și interacțiunea cu alții, cu semenii.

Confruntarea cu lumea materială se concretizează fie în acțiuni concret-utilitare, fie în joc care implică 
foarte frecvent întreceri, ce au ca efect, pe de o parte, perfecționarea mijloacelor de acțiune, iar, pe de altă 
parte, consolidarea și afirmarea imaginii de sine.

Și performanța fizică are un rol important în structura imaginii de sine. În cazul unui eșec apare un 
disconfort psihic ce-i poate crea un complex de inferioritate cu tendințe de compensare, de cele mai multe ori 
acestea fiind manifestări agresive. În caz contrar, când apare succesul în acțiune, copilul capătă o siguranță de 
sine, uneori chiar o superioritate sau tendință de dominare.

Forma dominantă de activitate la vârsta de 3 – 6 ani este, după cum s-a mai spus, jocul, care devine o 
sursă importantă de informații despre sine, de aprecieri pozitive sau negative. Punerea față în față a aprecierilor  
celorlalți și a performanțelor obținute în diferite acțiuni îl ajută pe copil să-și contureze o imagine despre 
propriile posibilități. Copilul caută modele umane apropiate, deoarece dorința de identificare la această vârstă 
este puternică; aceste modele sunt, de obicei, părinții.după cum afirmă Ursula Șchiopu și Emil Verza există 
următoarele etape ale identificării în perioada preșcolară:

o  descoperirea unor similitudini de înfățișare cu părinții;
o  perceperea unor similitudini de caracteristici psihice;
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o  adoptarea de conduite, de gesturi ale modelelor;
o  însușirea de conduite, gesturi și atribute pe care le identifică, urmărind modelul.

În momentul lărgirii contactelor sociale și datorită conținutului activităților din grădiniță se extinde aria 
de căutare a modelelor.

În perioada copilăriei, sursele autocunoașterii sunt următoarele:
	 Aprecierea răspunsurilor copiilor și a conduitei acestora de către educatoare. „Preșcolarul primește 
aprecieri pe care, treptat, le conștientizează și le transformă în repere de raportare la propria persoană și la 
cei din jur” (E. Bonchiș, 2000, pag.50). Copilul manifestă o dorință firească de a dialoga (element esețial în 
formarea capacității de autocunoașterii), dorință ce trebuie susținută prin solicitarea acestuia de a aprecia 
răspunsurile colegilor sau propriile răspunsuri. Cunoașterea este facilitată de procesul comparării cu alții, al 
comunicării cu alții, de extinderea cercului de prieteni, creând noi posibilități de raportare la cei din jur, cu 
efecte pozitive în planul autocunoașterii.
	 Textele literare stimulează interesul copiilor pentru autocunoaștere, dacă elementele de conținut 
se referă la personaje apropiate acestora, care să satisfacă nevoia de identificare, de conturare a unor modele 
de viață. Plecând de la faptul că la vârsta preșcolară formarea și dezvoltarea personalității se realizează sub 
influența unor situații concrete, utilizarea textului literar capătă o oarecare specificitate, iar conținutul trebuie 
întotdeauna ilustrat cu imagini, desene, diapozitive. Copilul se măsoară cu eroii din cărți, se raportează la ei, 
recunoscându-se pe sine total sau parțial, sau diferențiindu-se de ei. Astfel descoperă lucruri despre propriul 
eu.
	 Dramatizările, jocurile cu roluri pot contribui la îmbogățirea vieții interioare a copilului, la 
dezvoltarea identității. Jocurile de genul „De-a familia”, „De-a educatoarea”, „Cine te-a strigat pe nume?”, 
„Cine sunt?” pot favoriza procesul autocunoașterii și cunoașterea altuia. Textul literar trebuie să respecte 
anumite condiții : să apeleze la experiența de viață a copilului facilitând astfel recepționarea mesajului și 
trezirea unor trăiri similare în subiectivitatea acestuia; să solicite capacitățile copilului de reprezentare, de 
imagine în vederea înțelegerea personajului; textele să fie selectate în funcție de particularitățile de vârstă și 
chiar de cele individuale. 
	 Un rol important în formarea conștiinței de sine la vârsta preșcolară îl au reprezentările morale, 
expresie concentrată a experienței de viață a copilului. Simultan cu reprezentările și cu noțiunile morale se 
constituie prejudecățile morale, prin elaborarea unor criterii de apreciere a conduitei proprii și a conduitei din 
jur.
	 Cunoașterea unor aspecte ale evoluției sinelui în perioada 3-6 ani este posibilă și prin utilizarea 
unor probe psihologice ce ne pot furniza importante informații despre anumite structuri de personalitate. 
Desenul omulețul este considerat de numeroși autori un mijloc de exprimare ce satisface nevoia de dezvoltare, 
de comunicare. Analiza globală a desenului furnizează informații utile ce pot folosi scopului cunoașterii și 
autocunoașterii. Imaginea despre eu se exprimă la vârsta preșcolară prin compararea ofertei făcute de copil 
cu nivelul cerințelor formulate de părinți. în schimb, „extensia eului”(G. Allport) implică printre altele și 
cunoașterea principalelor categorii spațiale: „aproape - departe”, „sus - jos”, „înăuntru - afară”, „deasupra - 
dedesubt” etc.
	 Scalele de autoapreciere care măsoară atitudinile copiilor față de un anume aspect din universul 
lor pot fi utilizate în procesul cunoașterii/autocunoașterii. Constituite din enunțuri sau imagini, ele permit 
copilului raportarea la o anume situație, compararea cu aceasta și completarea, astfel, a informațiilor despre 
propriul eu. Autoatribuirea unor calificative de genul „sunt foarte bun”, „mă descurc”, „nu sunt bun” etc. 
constituie un exercițiu util atât pentru educatoare, cât și pentru copil care, contrariat uneori de diferențele 
care apar între „eu” și „celălalt”, va deveni mai rațional, va acorda atenție sporită semenilor, va conștientiza 
anumite trăsături pozitive sau negative.
	 Alte surse specifice pentru autocunoaștere la vârsta preșcolară folosite de educatoare sunt: activități 
practice, excursiile, vizitele, activitățile extrașcolare.
	 Învățarea prin cooperare, utilizată în învățământul preșcolar, este o strategie de învățare bine 
individualizată, interactivă, ce presupune învățarea prin efortul comun al grupului însuși. Acest tip de învățare 
conturează o modalitate de evoluție emoțională, afectivă, complexă, pregătitoare pentru comportamentul 
dezirabil în mediul social. Ea oferă soluția de echilibrare optimă IQ – EQ (coeficientul de inteligență – 
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coeficientul emoțional) și ajută la autocunoașterea copiilor, în speță la cunoașterea propriilor limite, dar le 
dezvoltă și capacitatea de autoevaluare obiectivă în raport cu alții. Utilizarea strategiilor didactice interactive 
determină creșterea stimei de sine, încrederea în forțele proprii, diminuarea anxietății pe care mulți copii o 
resimt în contactul cu instituția educativă. 

În cadrul grupului de lucru, fiecare copil aduce cu sine cunoștințe, interese și experiențe, precum și 
trăsături de personalitate proprii, aspect ce diversifică activitatea. Prin apartenența sa la grup, copilul este 
supus influențelor, normelor și modelelor de comportare. Este imperios necesar ca educatoarea să ajute copilul 
să se simtă respectat și important, tratat cu seriozitate, simpatie; astfel el va învăța ușor regulile grupului dacă 
va simți că aparține acestuia; relaționarea cu grupul va fi pozitivă , copilul își va menține un echilibru stabil cu 
sine însuși și cu mediul social.

Vârsta preșcolară este o perioadă a descoperirii, o perioadă în care copilul învață că există o lume 
interesantă dincolo de spațiul casei și dorește să se implice în cunoașterea ei. Procesul devenirii ca persoană 
unică, independentă și perfect funcțională își are rădăcinile în copilăria timpurie. De aceea, într-o măsură 
majoră, „toate activitățile instructive și de formare a copilului în grădiniță sunt dependente de stadiile 
de maturizare ale gândirii și ale limbajului preșcolarului în diferite etape de vârstă, precum și de modul 
specific de interacțiune a lor în interiorul fiecărei etape” (Magdalena Dumitrana, 2002, p.8). Este imperios 
necesar să se recunoască importanța dezvoltării capacității de a achiziționa cuvinte și de a forma propoziții 
tot mai complexe, deoarece în acest mod apare ca și mai importantă  „capacitatea de a utiliza limbajul într-o 
manieră inteligentă” (Lorton,J.W. și Walley B.L.,1979,p.58). Această ultimă capacitate are cele mai mari 
șanse de a se structura în interiorul activităților de cunoaștere a mediului din grădiniță. Datoria noastră, a 
educatorilor, este aceea de a-i cunoaște pe copii și de a ne plia pe capacitățile lor, pentru că...

„Unii copii sunt precum niște roabe:
trebuie să fie împinși.

Unii sunt precum bărcuțele:
trebuie să fie vâslite.

Unii sunt precum zmeele:
dacă nu le ții strâns de sfoară, 

vor zbura departe, sus.
Unii sunt precum pisicuțele:

tare mulțumite când sunt mângâiate.
Unii sunt precum baloanele:

tare ușor de vătămat, 
de nu le mânuiești cu grijă.
Unii sunt mereu de nădejde

și gata să te ajute.”
(„Firea copiilor” – autor necunoscut)
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DIMENSIUNILE PROFILULUI PSIHOCOMPORTAMENTAL  
LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ

Prof. înv. preşcolar Daniela Jipa
Liceul „Gh.M. Murgoci” – Grădinița cu program prelungit nr. 4, Măcin

Fiecare copil este diferit de ceilalţi, are ceva caracteristic numai lui, ceva unic, şi tocmai acest lucru 
îl face să fie special. Cu toate acestea, există lucruri esenţiale, comune tuturor copiilor: toţi au nevoie de 
dragoste, de securitate; fiecare copil are nevoie să se simtă protejat şi acceptat, are nevoie ca ceilalţi să-l placă.

Toţi copiii se dezvoltă după acelaşi model, dar ritmul personal al fiecăruia diferă şi trebuie să ştim că 
mai repede nu înseamnă în mod necesar mai bine. Dezvoltarea are loc pe mai multe paliere: fizic, intelectual, 
social şi emoţional.

Un copil este o persoană integrală şi de aceea trebuie să nu uităm că dezvoltarea socială şi emoţională a 
copilului este la fel de importantă ca şi cea fizică şi cea intelectuală. Diferitele aspecte ale dezvoltării copilului se 
interrelaţionează. Creşterea şi dezvoltarea lui nu se produc lin şi continuu, ci au perioade de stabilitate, urmate 
de altele dinamice, de schimbare. Fiecare realizare pregăteşte copilul pentru următorul stadiu de evoluţie.

În pofida atâtor deosebiri între copiii de aceeaşi vârstă, călătoria este aceeaşi pentru fiecare dintre ei şi 
orice evoluţie normală duce în direcţia dezvoltării spre nivele superioare.

Fiecare copil este diferit şi poate fi comparat numai cu sine însuşi. Există, cu toate acestea, câteva 
trăsături fundamentale ce caracterizează, în general, fiecare grupă de vârstă. Cunoaşterea acestor trăsături, 
precum şi înţelegerea unor asemănări esenţiale derivate din structurile de bază ale dezvoltării copilului ne ajută 
să stabilim obiectivele educaţionale în acord cu această cunoaştere.

Procesul devenirii ca persoană unică, independentă şi perfect funcţională îşi are rădăcinile în copilăria 
timpurie.

Cunoaşterea psihologică a subiecţilor ce fac obiectul unei intervenţii educaţionale stă la baza oricărei 
activităţi de acest tip. Întreaga calitate a procesului educaţional are la bază abilităţile psihologice ale celor care-l 
întreprind. Emile Planchard a sintetizat această idee în sintagma: „Nemo psihologus, nisi paedagogus!” (Nu 
poţi fi pedagog fără a fi psiholog).

Cadrele didactice din grădiniţă au misiunea de a orienta procesele dezvoltării psiho-fizice a copiilor către 
un curs mereu ascendent, pentru a putea mai apoi să valorifice superior potenţialul lor nativ şi, în acelaşi timp, 
să încurajeze manifestările favorabile şi să le împiedice pe cele nefavorabile.

Copiii preşcolari sunt la vârsta la care dezvăluie destul de uşor stările psihologice pe care le traversează. 
Ei nu le pot descrie şi explica suficient, dar oferă o multitudine de date comportamentale uşor de „citit” de un 
observator avizat. Cu toate acestea, educatorul trebuie să fie conştient de faptul că permanent rămân destul 
de multe arii ale dezvoltării psihice care stau sub semnul imprevizibilului şi al aleatorului. Totuşi, construirea 
unui proiect educativ care îşi doreşte atingerea unor scopuri dinainte propuse este imposibilă în absenţa unor 
minime cunoştinţe cu caracter psihologic.

Dezvoltarea personalităţii se manifestă prin încorporarea şi constituirea de noi conduite şi atitudini care 
permit adaptarea activă la cerinţele mediului natural şi socio-cultural. Datorită dezvoltării, copilul stabileşte 
relaţii din ce în ce mai diferenţiate şi mai subtile cu mediul în care trăieşte şi se formează. Ca proces ascendent, 
dezvoltarea este rezultatul acţiunii contradicţiilor ce se constituie mereu între capacităţile pe care le are, la un 
moment dat copilul şi cerinţele din ce în ce mai complexe pe care le relevă factorii materiali şi socio-culturali 
cu care acesta se confruntă în devenirea sa spre starea de adult. Rezolvarea acestui şir ascendent de contradicţii 
este posibilă prin activitate, efort depus de individ în mod sistematic şi mereu adecvat etapei dezvoltării sale.

Datoria educatorului este aceea de a cunoaşte faptul că în dezvoltarea personalităţii umane factorii 
sunt dependenţi unii de alţii. Acest lucru îi oferă posibilitatea de a şti dacă limitele întâlnite în dezvoltarea 
psihointelectuală a unui individ sau a altuia sunt impuse predominant de factori ereditari sau de factori externi. 
Educatorul trebuie, de asemenea, să ţină cont de faptul că, la vârsta preşcolară, principalul mijloc de dezvoltare 
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psihoindividuală a copilului este jocul, prin intermediul căruia (alături de celelalte activităţi desfăşurate 
în grădiniţă) copilul se obişnuieşte cu un regim de viaţă ordonat  ce îl ajută să dobândească autonomia în 
activităţile simple în care este antrenat.

Dezvoltarea psihică se realizează în stadii care înglobează totalitatea modificărilor ce se produc în cadrul 
diferitelor componente psihice și a relațiilor dintre ele. Fiecare stadiu se delimitează printr-un “anumit nivel 
de organizare a capacităților intelectuale, voliționale, afective, a particularităților conștiinței și personalității 
copilului” (Ursula Șchiopu, 1967, pag.23).

Stadiile dezvoltării psihice la copilul preşcolar sunt următoarele:
	Perioada preșcolară mică (între 3-4 ani) - are loc procesul formării a noi și numeroase însușiri 

psihice, cele mai semnificative fiind cele legate de creșterea capacităților simbolistice, a funcțiilor mentale 
imaginative și a celor de comunicare. Aceasta este considerată vârsta de cristalizare primară a viitoarei 
personalități.

	Vârsta preșcolară mijlocie (4 ani și jumătate - 5 ani și jumătate) - copilul o curiozitate crescută pentru 
fenomenele de cunoaștere, punând în permanență întrebări De ce? Cum?. El este foarte receptiv la povestiri, îi 
plac episoadele încărcate cu întâmplări și simte nevoia să găsească în faptele povestite un deznodământ moral 
de sancționare a ceea ce este nedrept.

	Vârsta preșcolară mare (6 ani) - copilul este și mai mult antrenat în observarea a tot ceea ce se petrece 
în jurul său. El manifestă un interes deosebit pentru cărțile cu imagini. Acum începe copilul să cunoască, de 
cele mai multe ori spontan, literele de tipar, începe să se preocupe de desen și chiar de scris.

Din perspectivă intelectuală, vârsta preșcolară a fost caracterizată de J. Piaget ca fiind stadiul 
preoperațional sau al inteligenței reprezentative, în sensul dependenței ei de reprezentări ca imagini cognitive 
ale realității. Dezvoltarea limbajului favorizează capacitatea de a gândi în forme simbolice. Cele patru concepte 
pe care le întâlnim în literatura de specialitate, preoperațional, inteligența reprezentativă, gândire simbolică 
și gândire preconceptuală sunt relevante pentru surprinderea acestei dimensiuni intelectuale. Toate aceste 
concepte subliniază ideea fundamentală potrivit căreia activitatea cognitivă la această vârstă se realizează 
cu ajutorul reprezentărilor sau imaginilor. Procesarea informației se înfăptuiește cu ajutorul simbolicii 
reprezentative sau a gândirii în imagini. Sensul intuitiv al gândirii se exprimă prin aceea că ea operează prin 
reprezentări, este cantonată în concret și actual. Dacă imaginea este strict individuală și legată de obiectul 
care-i dă naștere, reprezentarea ca imagine mentală implică două elemente noi: desprinderea de obiect și 
reținerea unor însușiri condensate, respectiv a unor semnificații diferite de lucrurile semnificative. Saltul de 
la percepție la reprezentare este posibil datorită funcției simbolice pe care o îndeplinește limbajul. Aceste 
reprezentări cu care operează gândirea mai sunt denumite și preconcepte deoarece imaginile pe care le implică 
nu  sunt o simplă copie a obiectului singular, ci un complex de însușiri ce pot fi atribuite mai multor obiecte 
de același fel. Fixarea sau centrarea perceptivă leagă imaginea de obiect, în timp ce reprezentarea realizează o 
decentrare a imaginii de obiectul singular, fără însă a se desprinde de lumea reală și trece într-un plan mental 
propriu-zis. Simbolurile imagistice sunt elemente ale gândirii preconceptuale sau intuitive care facilitează 
trecerea de la imaginile perceptive la operațiile mentale specifice gândirii conceptuale. 

Această perioadă mai este descrisă în literatura de specialitate ca marcând a doua copilarie, iar datorită 
încărcăturii sale simbolistice și a unei emotivități complexe ca fiind „vârsta de aur” a copilăriei sau „vârsta 
micului faun” (Debesse, 1970), fiecare dintre aceste expresii surprinzând câte ceva din ceea ce îi este specific 
copilului de această vârstă, prin prisma unei dominante a personalității sale. 

Preșcolaritatea este vârsta la care relația dintre gândire și limbaj are un anumit specific: particularitățile 
fiecărui fenomen exprimă particularitățile celuilalt și ambele fenomene se dezvoltă in corelație, favorizandu-
se reciproc. Acest lucru permite adultului să favorizeze dezvoltarea gândirii prin acțiuni educative desfășurate 
asupra limbajului. Verbalizarea permanentă a acțiunilor, antrenarea copilului în dialog, utilizarea integratorilor 
verbali sunt astfel de procedee.

Deoarece are o gândire preconceptuală, preșcolarul operează cu constructe care nu  sunt nici noțiuni 
individualizate nici noțiuni  generale. Aceste noțiuni sunt individualizate cognitiv, afectiv și acțional și pot fi 
rapid destructurate sau restructurate. Preșcolarul nu  este capabil să își organizeze cunoștințele achiziționate 
din diferite surse în sisteme coerente și să le utilizeze în rezolvarea diferitelor probleme fără să fie îndrumați.
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Imaginația reproductivă a preșcolarului este antrenată mult în ascultarea poveștilor și a povestirilor, 
iar reconstituirea imaginativă este deseori contaminată de experiența individuală. Imaginația creatoare se 
manifestă mai evident în desen, modelaj, construcții și în diverse jocuri cu subiect. Desfășurarea ca atare a 
acestor activități, plăcerea pe care o resimte copilul cand își încearcă propriile capacități, satisfacțiile trăite în 
legătură cu ceea ce reușește să facă, susțin și propulsează combinările imaginative. 

Experiența perceptivă, trăirile afective puternice, declanșate și întreținute de lumea basmelor, 
caracteristicile gândirii conferă imaginației copilului preșcolar un anumit specific. Lărgirea experienței 
cognitive, apariția și dezvoltarea unor trebuințe de progres, diversificarea trăirilor afective, dezvoltarea 
imaginației, dezvoltarea competenței și a performanței lingvistice, apariția limbajului intern, constituirea 
formelor voluntare ale unor procese psihice, manifestarea unei atitudini cognitive sunt indicii că preșcolarul 
are anumite disponibilități pentru producerea noului (cu valoare subiectivă) în activitățile pe care le desfășoară.

Dimensiunea afectivă la vârsta preșcolară se exprimă prin îmbogațirea și diversificarea stărilor afective, 
prin amplificarea lumii subiective interioare, aspecte care conduc la trezirea sentimentului de personalitate. 
Acest sentiment se exprimă atât printr-o atitudine de opoziție (Wallon, 1975) cât și printr-o paradă a eului 
relevată prin agilitatea copilului, grație stângace dar plină de farmec, care este folosită pentru a atrage atenția 
și admirația celor din jur. 

Întreaga dezvoltare afectivă este pusă pe seama procesului identificării. Este vorba de trăirile generate 
de relațiile cu persoanele din apropierea sa. Modelele umane cele mai apropiate sunt cele parentale, copilul 
străduindu-se să se identifice cu cei doi părinți. Cercul persoanelor cu care se identifică se lărgește, educatoarea 
devenind una dintre acestea, cu rezonanță puternică pentru copil, câmpul afectiv îmbogățindu-se astfel cu noi 
trăiri emoționale. Sursa acestora se află în contradicția dintre trebuința de autonomie și interdicțiile impuse 
de adult. Psihologic, această contradicție îmbracă forma crizei de opoziție, ce se exprimă printr-un evantai de 
rivalități față de cei mai mari. Satisfacerea trebuinței de independență declanșează conduite pozitive, după 
cum blocarea ei generează stări emoționale negative. Instabilitatea afectivă este încă prezentă la această vârstă, 
ea exprimându-se prin anumite explozii afective, concretizate prin treceri bruște de la o stare pozitivă la una 
negativă și invers.

Dimensiunea relațională se exprimă prin amplificarea independenței comportamentale, expresie a 
procesului identificării de sine și a apariției sentimentului de personalitate. Criza de opoziție îmbracă două 
tendințe complementare, relațiile cu adulții sunt dominate uneori de sensibilitate și de dorința de a conviețui 
împreună, cu toate conflictele trecătoare ce se manifestă în această perioadă. 

Frecventarea grădiniței conduce, în mod inevitabil, la conturarea unui autentic comportament 
interrelațional. Structura formală și informală a grupului de copii din gradiniță generează un climat psihosocial 
în care fiecare copil este în același timp spectator și actor al tuturor întâmplărilor care au loc aici. Pe măsură ce 
sunt acceptate și conștientizate unele reguli și norme de comportare, relațiile interpersonale se diversifică și se 
îmbogățesc în conținutul lor informațional. Datorită fenomenului percepției sociale, copilul de vârstă preșcolară 
este în stare să realizeze o selecție în relațiile sale interpersonale, considerându-i pe unii dintre partenerii săi, 
prieteni sau rivali. Sistemul relațiilor interpersonale constituie fondul pe care încep să se contureze trăsăturile 
caracteriale. 

Preşcolaritatea aduce schimbări importante atât în planul dezvoltării somatice, a celei psihice, cât şi în 
planul vieţii relaţionale. Apariția solicitărilor din partea grădiniţei, pe lângă cele din familie, presupune noi 
conduite de adaptare, precum şi o adâncire a contradicţiilor dintre solicitările externe şi posibilităţile interne 
ale copilului de a le satisface.

Vârsta preşcolarităţii este vârsta unor achiziţii psihocomportamentale fundamentale. În funcţie de 
calitatea acestor achiziţii se stabileşte şi nivelul de adaptare şi de integrare a copilului în fazele următoare ale 
evoluţiei şi dezvoltării lui. Preşcolaritatea este vârsta descoperirii realităţii, a realităţii fizice, umane, şi, mai 
ales, a autodescoperirii. Realitatea pe care o descoperă îl face conştient de faptul că nu mai depinde totul de 
ceea ce doreşte el şi că trebuie să ţină cont de ea dacă vrea să obţină ceea ce doreşte.

Extinderea cadrului relaţional cu obiectele, cu alţii, cu sinele constituie o premisă pentru dezvoltarea 
psihică pe toate planurile. Acum se conturează germenii conştiinţei morale şi sporeşte gradul de autonomie 
datorită dobândirii unor diverse categorii de deprinderi.
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Copilul preşcolar stabileşte cu colegii de grădiniţă şi cu educatoarea relaţii care îl ajută să facă progrese 
în procesul de socializare, proces care a început deja în familie. Grădiniţa şi acţiunile educative desfăşurate 
aici reprezintă baza relaţiilor socio-afective ale copilului şi, în acelaşi timp, îl pregătesc pentru integrarea în 
mediul şcolar. 

Preşcolaritatea este acea etapă de viaţă în care libertatea trebuie trăită pentru ca viitorul adult să se 
simtă liber şi să fie capabil să şi-o cucerească prin forţele sale. O copilărie inhibată, tensionată, ameninţată 
de reprobare şi blam, alterează construirea fundamentelor autoreglatoare ale eului, generează o fiinţă slabă 
şi dependentă pe toate planurile. Cunoscând specificul copilăriei, nevoia ei de libertate şi în acelaşi timp de 
ocrotire şi securizare afectivă, educatoarea va putea să echilibreze optim şi relaţia dintre libertate şi dirijarea 
din nou cu totul specific acestei etape de viaţă. „Nimic nu se îndeplineşte în tiranie, dar nici la voia întâmplării.” 
Abia în aceste condiţii se pot pune primele baze ale autoorientării şi autoreglării personalităţii autentice şi 
puternice, îmbinând inteligent libera dezvoltare cu subtila dirijare.

O activitate instructiv-educativă din grădiniță poate fi considerată eficientă numai în condițiile în care 
educatoarea cunoaște fiecare copil în parte, dar și relațiile dintre copii, modul în care aceștia interacționează. 
Relațiile dintre copii nu sunt întotdeauna favorabile, pozitive, ci pot lua și aspecte negative, degenerând în 
conflicte. Educatoarea are menirea de a încuraja și cultiva relațiile de prietenie, de a crea un climat afectiv 
stimulativ și plăcut, de a descuraja, a îngrădi și elimina comportamentele negative. Grupul de preșcolari are 
nevoie de îndrumare și supraveghere, de imbolduri și de exemplul pozitiv al educatoarei și al celorlalți adulți 
din grădiniță. Relațiile sănătoase se cer cultivate, educate, normate, încurajate permanent în vederea socializării 
copiilor din grupă, dar și pentru a închega un colectiv în care fiecare să se simtă valorizat, respectat, apreciat 
și încurajat.
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IMPACTUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA 
COPILULUI PREŞCOLAR

Prof. Aurica Beleiu G.P.P. Nr. 53 Oradea
Prof. Mirela Munteanu G.P.P. Nr. 53 Oradea

 Motto:
 „Cărțile și revistele citite în copilărie sunt un fel de gene spirituale; ele transmit cititorului întreaga 

lor forță modelatoare,ființa lui morală constituindu-se uneori pentru toată viața în puncte de reper pentru 
idealurile sale, pentru felul în care înțelege omul și societatea,pentru modul său de a fi, de a gândi și de a 

acționa”.
  Prof.univ.dr. Ion Dodu Bălan

Prin activităţile extracurriculare desfăşurate în grădiniţe se urmăreşte completarea procesului didactic, 
organizarea raţională şi plăcută a timpului liber. O cerinţă foarte importantă vizând opţiunea pentru astfel 
de activitate este selecţionarea din timp a suportului teoretic în funcţie de interesele şi dorinţele copiilor şi 
ordonarea lor într-un repertoriu cu o temă centrală.

Activităţile extracurriculare organizate pot avea conţinut cultural, artistic sau spiritual, conţinut ştiinţific 
şi tehnico-aplicativ, conţinut sportiv sau pot fi simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea 
comunităţii locale.

Grădiniţa ca instituţie educativă, continuă educaţia copilului începută în familie, iar actul educaţional 
are rolul de a stimula şi valorifica talentul, aptitudinile, de a susţine comunicarea, de a încuraja competiţia şi 
asumarea de responsabilităţi în vederea dezvoltării şi formarii unei personalităţi armonioase a copiilor încă de 
la cea mai fragedă vârstă.

Activităţile extracuriculare pot dezvolta spiritul creativ conducând la elaborarea unor metode şi 
procedee specifice de stimulare a creativităţii.

Creativitatea este legată de încrederea în forţele proprii, de comportamentul de căutare, de punere 
a vechilor concepte în contexte noi, de transformare a lumii, de capacitatea de acomodare cu depăşire prin 
originalitate.

Libertatea de exprimare, convingerea că ceea ce spui este interesant şi valoros pentru alţii, încrederea 
în forţele proprii, echilibru între ceea ce crezi că poţi şi ceea ce faci cu adevărat sunt elemente care oferă 
stabilitate personală, valoare şi confort emoţional în cadrul unităţii. Pentru toate acestea şi pentru multe 
alte aspecte pe care le-am constatat am ales calea unei astfel de activităţi exraşcolare, care să urmărească 
valorificarea aptitudinilor, intereselor, dorinţelor, dar şi necesităţile copilului de vârstă preşcolară, în strânsă 
legătură cu resursele umane şi materiale de care dispune unitatea preşcolară.

Considerând că revista unei unităţi preşcolare este un act de comunicare ce are rolul de a genera încrederea 
copiilor în sine şi în ceilalţi, sinceritatea, gândirea independentă, libera exprimare a opiniilor,inventivitatea şi 
prezenţa de spirit drept pentru care am dat numele revistei G.P.P. NR.53 Oradea, „PAŞII JUNIORILOR”, care 
să fie un act de comunicare cu rolul de a genera încrederea copiilor în sine şi în cei de alături.

Pot spune că prin această revistă noi oferim o imagine clară asupra evoluţiei muncii noastre împreună 
cu copiii, constituind o modalitate eficientă de comunicare a progreselor înregistrate.

Revista grădiniţei noastre, este oglinda activităţii desfăşurate cu copiii apărând pentru prima data,în 
anul şcolar2007/2008, până în prezent avem lansate nouă numere, apariţia fiind trimestrială.

Este o revista de tip mozaic, adică cuprinde pagini de informaţii, rezultate obţinute, secvenţe atât din 
activităţile obligatorii cât şi din alte activităţi extracurriculare,un loc special în revista noastră îl ocupă rubricile 
dedicate prof.logoped,asistentei medicale, profersorilor de opţional şi nu în ultimul rând părinţilor. 

Scopul pe care-l urmărim în realizarea revistei preşcolare, este acela de a dezvolta interesul scris-citit 
pentru copil, de-ai antrena în realizarea paginilor de revistă constituind un demers educaţional, pentru a se 
exprima liber şi creativ, de a deschide perspectiva descoperirii de talente şi stimulând evoluţia lor spre acele 
trăiniciri creative, de a întări parteneriatul grădiniţă – familie prin solicitarea părinţilor în actul publicistic.
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Activităţile extracurriculare sunt activităţi care cuprind aproape întreaga masă a copiilor dintr-o grupă, 
din mai multe grupe, sau chiar mai multe grădiniţe şi şcoli. Prezenţa nu este obligatorie, totuşi sunt rare 
cazurile în care copiii să nu intre bucuroşi în astfel de activităţi, care le oferă destindere, recreere, voie bună, 
satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor.

În toate tipurile de activităţi extracurriculare, un factor important îl constituie climatul vieţii de grup 
şi al relaţiei educator-copil. Este necesar un climat stimulativ pentru fiecare, antrenant, de încredere şi de 
prietenie, care să facă posibilă exprimarea liberă.

Fiecare copil trebuie să se simtă „actor” şi nu participant pasiv. Unele activităţi au efecte imediate, 
pe plan cognitiv, emoţional, relaţional. Totuşi trebuie subliniat că influenţa educaţiei extracurriculare nu se 
exprimă în activităţi singulare, ci prin sisteme de activităţi de diferite tipuri, într-o succesiune gradată.

Această influenţă sistematică, de durată, îşi poate găsi expresia în planurile extracurriculare 
ale unităţii (grădiniţei) şi ale fiecărei grupe, urmărind dezvoltarea armonioasă a copiilor, pe 
toate dimensiunile personalităţii lor.
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STRATEGII DE COMUNICARE NONVERBALĂ ÎN DEZVOLTAREA 
COOPERĂRII DINTRE PREȘCOLARI

Educatoare: Daniela Nicoleta Niță 
Gradinita „Inocenta” Gaesti, Dambovita

Comunicarea nu presupune neaparat folosirea exclusiva a limbajului verbal. Comunicam nonverbal cu 
ajutorul expresiilor fetei, al gesturilor, al miscarilor corpului. Comunicam, deci si atunci cand tacem sau pur si 
simplu dam din umeri, schitam un zambet, facem un semn cu un deget, cu mana ...

Caile de comunicare nonverbala sunt reactii pe care de multe ori nu le constientizam, dar care sunt 
evidente pentru cei din jur; alteori se poate receptiona mesajul din inflexiunile vocii interlocutorului, aceasta 
fiind cazul unor elemente de paralimbaj.

In gradinita de copiii se pot practica exercitii si jocuri de comunicare nonverbala, prin care se dezvolta si 
se extind relatiile de cooperare intre prescolari, stimulandu-se totodata atentia si creativitatea copiilor.

Pentru educatoare este foate important sa cunoasca semnificatia unor gesturi si atitudini corporale ale 
copiilor care pot traduce intentii, relatii, trairi; de mici copiii utilizeaza coduri nonverbale, distincte, care la 
sosirea in gradinita, au o importanta insemnata in succesul si integrarea lor in colectivitate.

In continuare sunt prezentate cateva jocuri care pot fi utilizate cu succes in gradinita pentru favorizarea 
socializarii:

1. „Prima impresie”
2. „Cu cine ai facut cunostinta?”
Gesturile si mimica sunt mai frecvente si mai numeroase la copil decat la adult. Diferite posturi faciale 

exprima stari sufletesti (mirare, bucurie, tristete) pe care copiii le redau privindu-se in oglinda sau incercand 
sa mimeze ceea ce i s-a sugerat.

Simpla trecere a palmei prin fata ochilor, urmata de schimbarea voluntara a mimicii, alternarea starilor 
de veselie, tristete, uimire ii amuza pe copii.

 „Mastile” ce exprima diferite stari emotionale, pot fi confectionate impreuna cu copiii si utilizate in 
jocuri de creatie, in dramatizari si scenete.

Uneori pot aparea in comunicare anumite bariere ca: distorsionarea, omisiunea, supraincarcarea, 
sincronizarea, fie in trimiterea mesajului, fie la nivelul receptarii acestora. La varsta prescolara sunt evidente 
si destul de des intalnite astfel de perturbari in comunicare. O privire amenintatoare din partea unui coleg, 
ridicarea palmei ori inclestarea pumnului traduc stari conflictuale gata sa izbucneasca. Cel amenintat isi 
manifesta nemultumirea prin gesturi precum lasarea barbiei in piept sau\si incrutisarea bratelor. Mangaierea pe 
cap, atingera umarului unui copil imbufnat au darul sa atenueze starea de nemultumire, sa-l determine pe cel 
suparat sa isi recapete buna dispozitie, confirmandu-se astfel labilitatea trairilor afective la varsta prescolara. 
Acest lucru il putem observa si in jocurile ca:

3. „Priveste-ma in ochi!”
4. „Ce vezi in oglinda?”
5. „Fete - fete” 
Limbajul trupului reprezinta o sursa importanta de informatii despre relatiile ce se stabilesc intre colegi. 

In jocuri ca:
6. „Mima”
7. „In fata tacerii”
8. „Alege-ti partenerul”
9. „Fa ce-ti arat!”, copiii utilizeaza gesturi diferite pentru a si manifesta simpatia – antipatia, atasamentul 

– respingerea. In functie de atitudinea fata de colegi, copiii indica cu degetul aratator sau intind palma in fata 
in semn de oprire, executa miscari din cap cu semnificatia „Da” sau „Nu”, iau o pozitie „ferma” cu mainile in 
solduri.
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Canalele nonverbale ne sugereaza un evantai extrem de larg de factori care contribuie la dezvoltarea 
relatiilor dinte copiii aceleiasi grupe, precum si la extinderea relatiilor cu colegii din alte grupe/clase.

Pentru analizarea aspectelor cooperarii din interiorul grupului de copii, in timpul rezolvarii unei probleme 
comune, se pot organiza jocuri nonverbale prin care se dezvolta interdependenta pozitiva. Astfel sunt:

10. „Patrate divizate”
11. „Tangram”
12. „Puzzle”, constituirea intregului (forma geometrica, imagine) jocuri care se realizeaza prin 

contributia fiecarui participant, fara utilizarea exprimarii verbale, copiii exersand cooperarea.
Printr-un joc exercitiu in care predomina comunicarea nonverbala:
13. „Cuburile” fiecare copil trebuie sa aseze piesele constructiei dupa anumite reguli. Astfel ei 

invata sa isi astepte randul „in tacere” utilizand doar mimica si gesturile. In astfel de jocuri se urmaresc 
respectarea initiativei fiecarui participant, educarea stapanirii de sine si aprecierea contributiei individuale la 
succesul colectiv.

Deosebit de relaxante si indragite de copiii de peste 6 ani sunt jocurile in perechi (sahul) sau de grup 
(remi). Astfel de jocuri stimuleaza spiritul de competitie, cotribuie la dezvoltarea flexibilitatii in gandire, 
cultiva atitudinea de fair-play, fiind totodata ocazii de exprimare nonverbala prin care copiii isi dezvaluie unele 
particularitati ale personalitatii, dar si exercitii de comunicare „incifrata”, un fel de simbolizare inventata ad-hoc 
intre membrii unei echipe. Impartasirea succesului in grup capata conotatii deosebite mai ales in conjuctura in 
care niciunul nu apostrofeaza pe ceilalti, nu se manifeste verbal eventualele nemultumiri, interesul individual 
se subordoneaza unui tel comun.

Un exercitiu care favorizeaza exprimarea grafica si dezvolta responsabilitatea individuala este realizarea 
unui desen in grup. Fiecare membru contribuie la realizarea temei cu cate un element (exemplu: la tema „Iarna 
pe ulita” un copli deseneaza derdelusul, alt copil schiteaza omul de zapada, altul norii, altul fulgii de zapada, 
altul o casuta, etc.... Acest tip de exercitiu poate fi aplicat si in activitatile de constructie, de masa, de arta).

In jocurile pe echipe si in jocurile concurs, in care echipa castigatoare se bucura de propria-i reusita, 
educatoarea va avea grija sa-i indrume pe copii sa aprecieze si efortul echipei adverse. Egocentrismul este 
astfel infrant, echipa a doua va fi considerata ca ocupand locul al- II- lea si nu neaparat ca fiind invinsa. 
Comunicarea verbala in acest sens (adresarea incurajarilor prin cuvinte) este insotita de elemente nonverbale 
(zambete, strangerea pumnilor, strangeri de mana).

Iata cum in gradinita, se pot desfasura jocuri variate si antrenante in care privirea, mimica si gesturile 
predomina 

Prin diversitatea si natura activitatilor de comunicare nonverbala propuse, institutia prescolara contribuie 
la procesul de cunoastere, formare si educare prin interrelationare, la adaptarea si socializarea copiilor, la 
dezvoltarea relatiilor de cooperea intre acestia. 

BIBLIOGRAFIE:
1. Revista Invatamantului Prescolar, 2/2007, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Bucuresti
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SOCIALIZAREA PREŞCOLARULUI

Profesor Carmen Coşuţă 
G.P.N. Nr.  6, Iași

   Contextul în care are loc socializarea conduitei preşcolarului este contextul social, relaţional. Activitatea 
preşcolarului este bogată şi greu de surprins în raporturile ei intime iar cea   de ansamblu  trebuie să-l ajute 
să se dezvolte armonios. Preşcolarul din grădiniţă sau cel rămas în familie intră în contact cu alţii mai mari 
decât el sau cu cei de-o seamă cu el, trăieşte noi experienţe sociale, experimentează direct un mare număr de 
conduite interrelaţionale. În aceste condiţii el este obligat să facă saltul de la atitudinea “fiecare pentru sine” la 
atitudinea” fiecare şi pentru alţii”; de la poziţia de « spectator » la activitatea altuia, la cea de « actor » , deci la 
interacţiunile sociale afective.

 În preşcolaritate, copiii încep să se caute unii pe alţii, să fie sensibili la prezenţa altora chiar dacă fiecare 
îşi urmăreşte propria sa activitate. La 3 ani nu se poate vorbi încă de o organizare comună a activităţii care 
va opera ca la 5 ani, când activităţile se desfăşoară pe bază de reguli, convenţii, norme ce trebuie respectate. 
Evoluţia sociabilităţii poate fi cel mai bine pusă în evidenţă prin modul în care preşcolarii realizază percepţia 
altora. 

După vârsta de 3 ani, când copilul frecventează grădiniţa, acesta este pus în faţa unor situaţii de învăţare, 
de cooperare şi posibilităţi de exprimare a autonomiei. Progresele autonomiei copilului sunt măsuri de adaptare 
la mediul social. Instituţia preşcolară marchează o schimbare importantă, impunând copilului relaţii noi cu 
adulţii şi cu covârstnicii. În funcţionarea grupului apar o serie de caracteristici care particularizează grupul 
respectiv. La grupa mijlocie nu putem vorbi de o coeziune a grupului. La această vârstă, copiii trec cu uşurinţă 
de la o stare emotivă la alta, îşi schimbă partenerii de joc în funcţie de interesele de moment, nu sunt constanţi 
în  motivaţiile pentru alegerile sau respingerile făcute. Pentru educarea coezivităţii de grup se impune o bună 
cunoaştere a structurilor informale ce se constituie şi utilizarea acestora cu mult tact pedagogic în cadrul 
« întâlnirilor de dimineaţă » când vin copiii la grădiniţă. 

Coeziunea grupului se realizează prin intermediul cântecelor, jocurilor şi activităţilor scurte, energice 
şi plăcute. Cele mai potrivite sunt jocurile competitive, realizate prin cooperare şi care să respecte nivelul 
individual de dezvoltare a capacităţilor fiecărui participant. Aceste activităţi fac introducerea în munca 
individuală sau de grup în care copiii învaţă şi pun în practică competenţe sociale, emoţionale şi intelectuale. 
Cunoaşterea colectivului de copii are un rol deosebit în stabilirea unităţii grupului respectiv; motivându-i să 
participe cu mai mult interes la toate activităţile, ei vor simţi că sunt parte importantă a acestuia. Cu timpul 
se va crea un anumit nivel de încredere iar copiii îşi vor dezvolta capacitatea de autocorectare. Se ştie că, 
copiii, acceptă să primească critici mai uşor de la un prieten  de-al lor decât de la un necunoscut sau chiar de 
la un adult, astfel, stabilindu-se relaţii între membrii colectivului de preşcolari, relaţii care dau naştere unui 
sentiment de învăţare colectivă. 

Cu sprijinul educatoarei, fiecare copil îşi sporeşte substanţial aptitudinea de comunicare: el învaţă să 
vorbească astfel încât ceilalţi să-i înţeleagă mesajul, să asculte când alţii vorbesc, să folosească limbajul în 
rezolvarea problemelor, să contribuie cu idei la discuţii în cadrul grupului. Aceste capacităţi ale copilului de 
a se apropia de colegii săi, de a coopera, de a-i respecta pe ceilalţi ca persoană, duce la o gândire critică ce-i 
oferă posibilitatea să pună întrebări, să provoace şi să evalueze fără răutate idei asemănătoare  sau diferite de 
cele proprii. Această gândire independentă dovedeşte o deschidere, o responsabilitate personală socială, toate 
acestea ducând la stabilirea de reguli referitoare la propriul comportament precum şi la stabilirea unor reguli 
ale grupului.

Frecvenţa conflictelor între copii scade o dată cu vârsta, în schimb se prelungeşte durata (copiii plâng, 
ţipă, fac apel la adult mai mult timp); la băieţi conflictele sunt mai dese decât la fete; conflictele cu partenerii 
obişnuiţi sunt mai numeroase decât cele cu partenerii ocazionali şi cu cât în joc sunt implicate obiecte personale, 
cu atât conflictele sunt mai violente. Puţin înainte de 4 ani, «celălalt » devine obiect de identificare, copilul 
dorind să fie şi să acţioneze aşa cum este şi aşa cum acţionează acesta. El este uneori atât de absorbit de partener, 
încât uită de propriile sale activităţi. Începând cu vârsta de 4 ani, «  altul » este perceput ca rival, ca o persoană 
care stimulează dorinţa de a fi întrecut ; competiţia capătă valoare motivaţională; abia pe la 5 ani « altul » este 
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perceput ca partener egal de activitate. Nivelul de dezvoltare al copilului de 4-5 ani îi permite să colaboreze cu 
1-2 parteneri la activităţi; în momentele de incertitudine recurge prompt la apărare  sau ajutorul adultului. Pe 
la vârsta de 5 ani îşi face apariţia colaborarea prin schimb de idei şi activitatea unitară cu contribuţii alternative 
a 2 sau mai mulţi copii. Copilul are acum autonomie mai mare, se joacă în mod curent cu mai mulţi copii, 
organizează şi planifică jocul în comun cu ceilalţi participanţi; dacă nu este implicat efectiv, poate să aprecieze 
rezultatele activităţilor folosind criterii obiective; acum trăieşte tot în sfera intereselor personale imediate. 
Cooperarea, ce implică o accentuată maturitate intelectuală şi socială, este însă slab prefigurată la preşcolar, 
confuză.  

Pe acest fond interrelaţional încep să se formeze şi unele trăsături caracteriale. De pildă, contradicţia dintre 
modalităţile primitive de satisfacere a unor trebuinţe şi  cerinţele exprimate de adult poate constitui sursa, fie a 
unor trăsături caracteriale pozitive, condensate în conduita civilizată a copilului, fie a unora negative, condensate 
în conduita dezordonată, arogantă, neglijentă. Contradicţia dintre dorinţele şi aspiraţiile extinse ale copilului şi 
posibilităţile sale limitate de satisfacere, ca şi contradicţia dintre constrângerile realităţii şi libertăţile oferite de 
fantezie poate conduce, fie spre instalarea unor trăsături caracteriale pozitive ca: sensibilitatea pentru adevăr, 
încrederea în forţele proprii, etc. sau, dimpotrivă, negative, ca: minciuna, lăudăroşenia, etc. De exemplu, 
dacă într- o familie se cultivă nesăbuit dorinţele, pretenţiile copilului, dar se neglijează dezvoltarea iniţiativei, 
implicării personale în activitate, echilibrul, apar grave disfuncţionalităţi în relaţiile copiilor cu cei din jurul 
său, ce iau forma «crizei negativismului infantil ». Acesta se asociază cu instalarea unor trăsături de caracter : 
egoism, lipsa de sensibilitate şi atenţie faţă de alţii, etc. 

Numai acţiunile educative echilibrate, cu cerinţe gradate, vor fi în măsură să prevină apariţia unor astfel 
de însuşiri caracteriale. Cu cât un copil va dispune de un caracter mai educat, mai puternic, cu atât el va fi 
capabil să-şi controleze mai bine trăsăturile temperamentale şi să-şi valorifice mai deplin aptitudinile care se 
dezvoltă la această vârstă.

Dificultăţile cu care copilul are de luptat în cursul dezvoltării sale psihice şi care, aproape fără excepţie, îl 
împiedică să-şi cultive sentimentul de comuniune socială în  toată deplinătatea sa, pot fi clasificate, în dificultăţi 
care, generate fiind de deficienţele societăţii se vor manifesta în situaţia economică a familiei şi a copilului şi 
dificultăţi generate de deficienţele organelor copilului. Astfel vedem un copil care prezintă mari deficienţe la 
unele organe importante şi care, prin urmare, nu poate răspunde aşa cum trebuie exigenţelor vieţii. Aşa sunt 
de exemplu copii care sunt daţi la grădiniţă mai târziu, cei care au greutăţi în executarea unor mişcări sau cei 
care învaţă să vorbească mai târziu, fiind mult timp stângaci pentru că activitatea lor cerebrală se dezvoltă mai 
lent decât la acei copii normali. Se ştie că asemenea copii, continuu supuşi şocurilor sunt lipsiţi de supleţe, se 
adaptează şi socializează mai greu.

Dificultăţi în socializarea  pot surveni şi atunci când afecţiunea membrilor familiei copilului rămâne 
sub un anumit nivel. Această împrejurare are şi ea consecinţe importante pentru dezvoltarea copilului. 
Comportamentul său va avea de suferit ca urmare a faptului că el nu învaţă să cunoască iubirea şi nu ştie să 
facă uz de ea, deoarece impulsul său afectiv nu îmboboceşte. Şi în direcţia opusă se pot întâlni eşecuri, atunci 
când, sub influenţa unei călduri sufleteşti deosebite, care însoţeşte educaţia, copilul alintat îşi dezvoltă dincolo 
de orice limită înclinaţia spre afecţiune în aşa fel încât se ataşează prea strâns de una sau mai multe persoane şi 
nu vrea să audă de despărţirea de ele. Tot în categoria celor răsfăţaţi se includ şi copiii cărora le sunt înlăturate 
din drum toate dificultăţile, cei de ale căror năzbâtii se surâde amical si care îşi pot îngădui totul ; aceşti copii, 
cărora nu le lipseşte nimic, care nu sunt admonestaţi când e cazul, şi pe care părinţii îi feresc de orice pericol 
sau efort se vor adapta mult mai greu in societate atunci când va fi cazul să o facă singuri sau când vor întâlni 
impedimente.

Valoarea educaţională a grădiniţei este bine înţeleasă doar dacă înţelegem şi modul în care acţiunile de 
joacă ale copilului se integrează în mod gradual în activităţi ale adultului, care devine conştient de semnificaţia 
lor, atât pentru el ca individualitate cât şi pentru societate. Ceea ce se întâmplă în grădiniţă în mod special, 
este ghidarea lor către o atitudine afectică corespunzătoare, fie că este cea a societăţii în care copilul trăieşte, 
fie că derivă din faptul că ei singuri recunosc ceea ce este frumos şi ceea ce reprezintă ordinea. Într-un cuvânt 
grădiniţa lucrează pe direcţia organizării şi îndrumării jocurilor copiilor, astfel încât acestea să reprezinte 
simbolic viaţa de adult şi lumea în care urmează ca ei să trăiască şi asupra inducerii unor atitudini pozitive în 
cadrul jocurilor simbolice.
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Jocurile prin care copilul se dezvoltă pe toate planurile, trebuie să fie organizate în aşa fel încât să 
servească scopului de a-l pregăti pe copil pentru viaţa adultă. Grădiniţa realizează acest scop prin  emoţiile şi 
atitudinile pe care copilul le dezvoltă în jocurile sale şi care îl leagă de viaţa de adult. Aceste emoţii şi atitudini 
nu pot fi suscitate în copil decât prin simbolizările introduse în joc. De exemplu, jocurile de vânătoare nu sunt 
decât o reprezentare simbolică a căutării hranei pentru sine şi pentru cei ce vor depinde de el în viaţa adultă. 
În alte jocuri, cele de luptă, se simbolizează apărarea casei iar în cele cu culori şi forme (cuburi, sfere, etc.) se 
simbolizează valorizarea estetică a formei şi a culorii din artă. În alte jocuri, copilul caută obiectul ascuns în 
acelaşi mod în care va căuta mai târziu, ca adult, hrana; însă obiectul pe care el îl caută nu are nici o valoare 
pentru el în afara jocului; în principiu el luptă la fel cum ar lupta dacă ar trebui să apere cu adevărat viaţa lui 
sau a familiei sale, dar victoria sau înfrângerea lui nu are nici o legătură cu viaţa lui reală, şi acest lucru nu este 
valabil în cazul tuturor jocurilor copiilor.

Acţiunile izolate, independente, performate de copii se datorează unor stimuli obiectivi care leagă din 
ce în ce mai mult jocul de activitatea reală a adultului. Cu alte cuvinte, copilul trece de la simpla manipulare, 
mânuire  a uneltelor pentru plăcerea lui, la deprinderea unor abilităţi atunci când realizează ce poate face cu 
ajutorul lor, şi din aprecierea capacităţii pe care o deţine şi din statusul pe care astfel îl deţine el, ajunge să 
relizeze că îşi poate îmbunătăţi relaţiile sociale.

Cade aşadar, în sarcina educatorului, să îi ofere un cadru în care el doar să asiste din umbră, să îndrume 
indirect dezvoltarea copilului, fără să se forţeze în nici un fel  dezvoltarea stadială a acestuia. Tot ceea ce 
educatorul trebiue să facă este să organizeze ,,lumea” din jurul copilului pentru ca unui joc să-i urmeze în mod 
natural un altul, astfel încât unitatea acestor jocuri să se realizeze îndată ce copilul a atins stadiul inteligenţei. 
Procesul educativ trebuie să-i furnizeze copilului ansambluri pe care copilul să le poată înţelege,  care să îi 
solicite interesul şi care să includă acţiuni la început separate, fără nici un fel de legătură între ele.

În concluzie, aspectul social şi relaţional care vizează integrarea preşcolarului în realitatea materială şi 
socială, presupune realizarea a trei obiective: 

1. acceptarea conştientă a celorlalţi şi stabilirea unor relaţii integratoare; 
2. acceptarea conştientă a celorlalţi şi stabilirea unor relaţii de comunicare; 
3. acceptarea conştientă a celorlalţi şi stabilirea unor relaţii de respect faţă de aceştia. 
Modalităţile şi acţiunile care fac posibile realizarea acestor obiective sunt diferite în raport de specificul 

fiecăruia: 
1. Astfel, pentru a se putea realiza acceptarea şi stabilirea unor relaţii cu ceilalţi este necesară deprinderea 

jocului colectiv în timpul liber; deprinderea de a pierde şi de a câştiga în jocurile de competiţie; deprinderea 
de a participa la jocuri şi activităţi propuse de alţii; înţelegerea că viaţa într-un colectiv presupune respectarea 
anumitor reguli şi formarea deprinderilor de a propune chiar el asemenea reguli; este necesar să se evite 
impresia că educatorul are preferinţe pentru unii copii, înlăturarea susceptibilităţilor; acceptarea treptată a 
faptului că, deşi se poate înţelege mai bine cu anumiţi copii, trebuie ca în atitudinile sale să nu manifeste 
discriminări.

2. Pentru a reliza obiectivul din cadrul aspectului social şi relaţional, preşcolarul trebuie iniţiat în regulile 
de bază ale dialogului (să nu întrerupă pertenerul de discuţie, să lase timp şi pentru intervenţia celuilalt); să 
fie obişnuit să evite stridenţele în folosirea vocii şi să şi-o controleze; să-l deprindem să se adreseze colegilor 
şi să-şi comunice părerile; să-l dezobişnuim de a pârî şi de a monopoliza atenţia educatoarei; să-şi exprime cu 
voce tare nemulţumirile, să-i educăm deci, o atitudine deschisă faţă de grup.

3. În ce priveşte stabilirea unor atitudini de respect faţă de ceilalţi este necesar să-i formăm deprinderea 
de a evita atitudinile absolutiste ; să-i creăm  obişnuinţa de a saluta, de a-şi lua rămas bun ; să-l deprindem să 
deosebească lucrurile personale de ale altora; să-i conştientizăm datoria de a evita atitudini care pot produce 
neplăceri celorlalţi; să-i formăm pe cât posibil capacitatea de a înţelege şi a accepta ce se consideră valoare 
în societatea în care trăieşte (cinstea, sinceritatea, punctualitatea, etc.); să-l facem să cunoască şi să respecte 
normele de convieţuire acasă, pe stradă, la grădiniţă, etc.

În concluzie, educarea sociabilităţii se face prin încredinţarea unor sarcini şi responsabilităţi sociale, prin 
antrenarea copiilor în jocuri şi activităţi colective sau prin recompensarea lor pozitivă.
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ACTIVITAŢILE EXTRACURRICULARE –  
PRIMUL PAS IN FORMAREA PERSONALITAŢII COPILULUI 

Profesor Aurelia Laza 
G.P.P. Nr.23 Oradea

Personalitatea înseamnă o valoare morală, socială, culturală, spirituală. Contează însă, în primul rând 
faptul că personalitatea este o valoare. La un moment dat, omul face saltul de la stadiul de consumator de 
valori la cel de producător de valori. (M.Zlate).

Un educator va şti că pentru formarea personalităţii unui copil este necesar mai întăi să asigure un  
mediu interior  educativ – formativ; aşa că pentru asimilarea de către elev a unor cunoştinţe, nu este suficientă 
propria pregătire (de specialitate), ci se impune şi diferenţierea, individualizarea actului de învăţare în funcţie 
de condiţiile interne, subiective, relativ diferite de la un elev la altul.

M. Zlate consideră că procesul constituirii personalităţii începe din primele zile ale copilăriei şi continuă 
toată viaţa omului. El nu are loc întotdeauna uniform şi continuu. Procesul de formare şi de transformare a 
personalităţii este un proces îndelungat şi complex.

Educaţia nu este un proces limitat spaţial şi temporal, cu incidenţa determinată asupra biografiei 
personale. Formarea individului după principii etice şi axiologice solide trebuie să devină un proces continuu, 
o coordonată a şcolii şi a societăţii româneşti. Transformarea educaţiei într-un fenomen permanent este 
imperativ pentru lumea contemporană. Îndeplinirea acesteia reclamă efortul solidar al familiei, al şcolii, al 
instituţiilor cu profil educativ, mass – media, care prin impactul covârşitor asupra audienţei poate deveni o 
tribună a educaţiei. Individul, aflat în centrul acestui proces, trebuie ajutat să-şi formeze o concepţie corectă 
asupra existenţei întemeiată pe moralitate şi respect social, să adopte drept puncte de reper valori autentice şi 
să se integreze armonios în societate.

Educaţia complementară este tocmai acea componentă a educaţiei care stimulează valorificarea 
aptitudinilor, a vocaţiei, a talentului, încurajând competiţia, asumarea de responsabilităţi, comunicarea, 
abordările bazate pe iniţiativă, imaginaţie, opţiune care creează cadrul optim de formare a unei personalităţi 
complete şi complexe.

Activităţile extracurriculare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor înca din gradinita, deoarece sunt factorii educativi  cei mai 
apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, 
vizite, vizionări de filme sau spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, 
declanşează anumite sentimente.

Întregul lanţ de manifestări organizate în gradinita-scoala şi în afara ei, sub atenţia şi priceputa îndrumare 
a dascălului aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor, în modelarea sufletelor acestora, 
are profunde implicaţii în viaţa spirituală şi educativă a comunităţii, restabilind şi întarind respectul acesteia 
faţă de gradinita-şcoală şi slujitorii ei.

Institutia de invatamant-gradinita sau scoala, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul 
cunoştinţelor pe care le comunicăm copilului-elevului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă, 
trăsături specifice copiiilor.

Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de cunoaştere, să 
le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodescă singuri pentru a-şi forma convingerile 
durabile.

Puşi în situaţia de a acţiona singuri, ei îşi însuşesc cerinţele exterioare şi le transformă în propriile motive 
interioare, după care se conduc.

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. Acestea  
dau posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la gradini-ţa- şcoală, acasă, să deseneze diferite aspecte, 
să  demonteze jucării. 
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Concursurile cu premii sunt  necesare în dezvoltarea creativităţii copiilor şi presupun o cunoaştere 
aprofundată a materiei învăţate. Întrebările pot cuprinde: interpretare,  recitare,  priceperi şi deprinderi formate 
în activităţile practice.

Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea  valorifică varietatea, 
preocuparea intereselor şi gusturile copiilor.

Ea evaluează talentul, munca şi priceperea clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie publică străduinţele 
colectivului clasei şi ale fiecărui copil în parte.

Perioada de pregătire a serbării, dorinţa sinceră de succes, sudează colectivul, impulsionează în mod 
favorabil, face ca  să se trăiasca clipe de desfătare sufletească. Consider că fiecare copil trebuie să aibă un 
loc bine definit în cadrul programelor, pentru a se simţi parte integrantă a colectivului, să fie conştient că de 
participarea lui depinde reuşita serbării.

O activitate deosebit de plăcută este excursia. Ea ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, 
la educarea lui cetăţenească şi patriotică. Excursia îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei 
experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii ei îşi suplimentează 
şi consolidează instrucţia şcolară prin însuşirea a noi cunoştinţe.

Ea reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire psihologică a copiilor, pentru a-i face 
să înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă, ci şi ca un act de ridicare a 
nivelului cultural.

Vizionarea în colectiv a fimelor este o activitate foarte îndrăgită de copii nu numai datorită fascinaţiei pe 
care imaginea filmului o exercită asupra lor, ci şi dorinţei de a se afla în grupul prietenilor şi colegilor cu care 
să facă schimb de impresii.

Alături de cinematograf, emisiunile TV constituie un aport substanţial  la lărgirea orizontului cultural – 
ştiinţific al copilului.

Un rol deosebit în stimularea creativităţii îl constituie biblioteca , care-l pune pe copil în contact cu cărţi 
pe care acesta nu le poate procura. Lectura ajută foarte mult la dezvoltarea şi îmbogăţirea vocabularului cu 
cuvinte şi expresii frumoase, pe care elevii pot să le folosească oriunde.

Nu este domeniu al activităţii umane în care să nu manifeste o puternică înrâurire actul educativ din 
activitatea, în afara clasei şi extraşcolar.
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DEZVOLTAREA SOCIALĂ ȘI EMOȚIONALĂ A
PREȘCOLARULUI

Prof. Înv. Primar și Preșcolar: Nelica Proțiuc 
Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 3 Buftea

Vârsta preşcolară este, fără îndoială, temelia educativă a întregii vieţi. Datorită vârstei mici, educaţia 
preşcolară capătă un caracter specific. Această perioadă, ca îngrijire şi educaţie, formează temelia întregii vieţi 
de mai târziu.

La reuşita copilului in viaţă contribuie, in egală măsură, principalii factori educativi: familia, grădiniţa 
şi şcoala.

Asigurarea unui parteneriat real între aceştia, implicarea tuturor in realizarea unei unităţi de cerinţe va 
duce implicit la o educaţie corectă a copiilor, la evitarea erorilor în educaţie şi la soluţionarea problemelor 
inerente care apar.

Grădiniţei, ca prima verigă a sistemului de învățământ trebuie să i se acorde o mare atenție. Învățământul 
preșcolar a dobândit un conținut instructiv-educativ cu discipline care desfășoară după o programă minuțioasă 
și care urmărește realizarea unor obiective precise privind pregătirea copilului preșcolar pentru integrare ușoară 
și rapidă în activitatea de învățare. Și copilul preșcolar învață, dar pentru el învățarea este un joc. Învățarea 
școlară, oricât de liberă ar fi, are totuși rigorile ei, efort mai susținut, disciplină de muncă riguroasă.

Educația preșcolară, instituțională este un act psihologic și deosebit pentru egalizarea șanselor, pentru 
perfecționarea activității de instrucție și educație în vederea înlăturării eșecurilor școlare și a abandonului 
școlar.

Un rol important în debutul școlar îl va avea întotdeauna instituția preșcolară, ea fiind o etapă intermediară, 
indispensabilă.

Integrarea copilului în forma de colectivitate preșcolară comportă un prim efort de adaptare la viața 
socială și totodată extinderea mediului social accesibil copilului.

În perioada preșcolară el își dobândește rolul său social într-o colectivitate și obține o altă dimensiune în 
interiorul familiei. În colectivitate copilul stabilește cu totul alte raporturi decât în familie.

Comportamentul social și emoțiile preșcolarilor se dezvoltă odată cu fiecare etapă de vârstă și potrivit 
temperamentului fiecărui copil. Unii preșcolari sunt veseli și se adaptează ușor, în vreme ce alții au tendința de 
a răspunde negativ în fața unor situații diverse. Aptitudinile sociale se învață treptat, copilul trecând de la o stare 
de dependență și egocentrism la creativitate,independență și sensibilitate. La începutul perioadei preșcolare 
copilul este nesigur din punct de vedere afectiv și abia după vârsta de 4 ani emoțiile devin mai profunde și 
interne, iar copilul reușește să-și stăpânească emoțiile sau să le evoce. Sentimentele estetice, intelectuale și 
morale, precum și descoperirea aspectelor frumoase ale lucrurilor, sunt caracteristice pentru vârsta preșcolară. 
Acum, copiii extind relațiile sociale în afara familiei și dezvoltă aptitudini de joc interactiv și în cooperare 
cu ceilalți. Copilul preșcolar învață să facă deosebirea dintre „bine” și „rău”, începând să înțeleagă regulile, 
iar atunci când greșește, apare sentimentul de vinovăție. Un mediu pozitiv este esențial pentru ca preșcolarul 
să aibă încredere și să se simtă în siguranță. În această privință părinții trebuie să-i ofere copilului afecțiune, 
stabilitate, siguranță și oportunitatea de a socializa. Preșcolarul achiziționează aptitudini sociale interacționând 
cu ceilalți copii.

Preșcolarul își câștigă independența și autosuficiența cu ajutorul sprijinului și încurajărilor din partea 
părinților. Cea mai bună metodă pentru a-i ajuta pe copii să devină independenți este să le oferim oportunitatea 
de a-și asuma responsabilitatea, în măsura în care sunt pregătiți –ceea ce înseamnă ca înainte de a le da o 
sarcină trebuie să le solicităm părerea. Este important să nu-l criticați pe copil atunci când încearcă să fie 
independent. Dați-le copiilor preșcolari sarcini simple – să agațe hainele în cuier, să facă curățenie atunci când 
au vărsat ceva pe jos, să vă ajute la căratul unor obiecte ușoare, să servească invitații, să aleagă echipamentul 
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și jocurile. La fel de importante ca sarcinile sunt activitățile pe care copilul le realizează împreună cu părinții 
– plantarea semințelor în grădină, gătitul, jocuri-puzzle, modelarea plastilinei, etc.

Dezvoltarea socială și emoțională la preșcolarul mic 3-4 ani:
•	 Arată afecțiune pentru familie și prieteni.
•	 Folosește cu îndemânare lingura și furculița.
•	 Se spală și se usucă pe mâini.
•	 Se poate îmbrăca singur, exceptând șireturile și cataramele.
•	 Are o atitudine relaxată și îi place să se conformeze.
•	 Dezvoltă simțul umorului.
Preșcolarul mic abia învață să-și controleze impulsurile și reușește să aibă răbdare, deși pentru perioade 

foarte scurte de timp. Datorită acestui fapt, poate învăța noi aptitudini, precum împărțirea jucăriilor și așteptarea 
rândului la un joc. La 3 – 4 ani, jocul începe să se bazeze din ce în ce mai mult pe imaginație și totodată apare 
simțul umorului. Părinții pot încuraja dezvoltarea socială și emoționala a preșcolarului mic prin jocuri care 
implică așteptarea rândului și împărțirea și a celorlalți participanți la joc. Desenul este forma principală de 
exprimare.

Dezvoltarea socială și emoțională la preșcolarul mijlociu 4-5 ani:
•	 Se îmbracă și dezbracă singur, deși mai are probleme cu șireturile.
•	 Are preferințe și aversiuni clare.
•	 Arată empatie.
•	 Alină prietenii aflați în suferință.
•	 Pare sigur pe sine.
•	 Are deseori un comportament negativ. 
•	 Are nevoie de o „libertate controlată”.
Preșcolarul cu vârsta de 4 – 5 ani simte nevoia să se joace cu alți copii, însă relațiile cu aceștia sunt 

deseori furtunoase. Cu toate acestea, se bazează tot mai puțin pe agresiune și învață să împartă și să accepte 
regulile impuse. Preșcolarul mijlociu abia învață să înțeleagă sentimentele și nevoile celorlalți. Din punct de 
vedere emoțional, stările copilului trec prin extreme,de la autoritar, la emotiv și rușinos. Se plânge și scâncește 
frecvent. La această vârstă începe să se dezvolte sentimentul de nesiguranță. Preșcolarul mijlociu poate fi 
gelos pe relația dintre părinți. Părinții pot ajuta la dezvoltarea socială și emoțională a preșcolarilor, oferindu-le 
posibilitatea de a participa la activitățile casnice zilnice, stabilind limită pe care să le respecte de fiecare dată, 
asigurând copilului un mediu social pentru a se juca și a-și dezvolta creativitatea, oferind copilului încrederea 
în sine prin evidențierea activităților la care copilul se descurcă bine, ajutându-l pe preșcolar să fie responsabil 
și încercând să privească lucrurile din perspectiva copilului.

Dezvoltarea socială și emoțională la preșcolarul mare 5-7 ani:
•	 Poate avea o conversație de lungă durată.
•	 Începe să se compare cu ceilalți copii.
•	 Începe să înțeleagă punctul de vedere al altor persoane.
•	 Împarte și se joacă cu ceilalți copii.
•	 Îi place responsabilitatea și este capabil, în anumite limite, de autocritică.
•	 Poate îndeplini sarcini simple - curăță cartofi, agață hăinuțele în cuier, udă plantele etc.
•	 Își alege prietenii după personalitate și interese.
La vârsta de 5-6 ani familia și în special mama, reprezintă centrul lumii copilului, astfel încât acesta 

devine deseori anxios atunci când mama pleacă. Preșcolarul la această vârstă este calm și prieteno, se joacă 
cu alte fetițe și băieți, deși preferă membrii aceluiași sex. Această perioadă de vârstă este caracterizată de 
simțul conformismului - copilul îi critică pe cei care nu se conformează. Din punct de vedere emoțional, la 
această vârstă preșcolarul este stabil și s-a acomodat bine mediului; este posibil să se teamă de întuneric sau 
de câini, deși fobiile nu sunt specifice pentru această vârstă. Atunci când este obosit, copilul poate să-și muște 
unghiile, să clipească repede, să-și sugă degetul, să-și dreagă vocea, etc. Copilul este preocupat să le facă pe 
plac adulților și se simte jenat cu ușurință.
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Părinții trebuie să le ofere preșcolarilor posibilitatea de a iniția conversații și să ia în considerare punctul 
acestora de vedere. Cu ajutorul părinților, copilul învață să aprecieze diferențele individuale. Încercați să nu 
trivializați lucrurile de care copiii se tem sau se simt rușinați. Ocazional, copiii la această vârstă mint, din 
dorința de a le face pe plac adulților. Aceste minciuni nu sunt atât de grave încât să fie aspru pedepsite; mai 
degrabă, părintele trebuie să îl ajute pe preșcolar să își asume responsabilitatea.

La vârsta de 6 – 7 majoritatea băieților se identifică cu tata și o pot învinovăți pe mama pentru toate 
lucrurile rele. Copiii se pot identifica și cu adulții din afara familiei – învățători, vecini , apropiați. Prieteniile 
sunt instabile, iar preșcolarul se poate purta chiar urât cu ceilalți copii. Copilul poate eșua la școală, dacă 
așteptările sunt prea ridicate. Preșcolarul schimbă regulile după bunul plac și îi place să fie învingător, cu 
orice preț. Părinții trebuie să-l ajute să aibă un comportament social adecvat și să accepte situațiile în care nu 
poate câștiga. Preșcolarul mare acceptă cu dificultate criticile și este foarte sensibil emoțional; ființa sa este 
centrul universului său și are tendința de a se lăuda. In general, copiii la această vârstă vor multe, sunt rigizi 
și negativiști, se adaptează greu și poate reapărea comportamentul violent – crizele de furie. Părinții trebuie 
să de copilului libertate și timp, pentru a se adapta în propriul ritm. Limitele trebuie să fie rezonabile și să fie 
explicate copilului. 

La sfârșitul perioadei preșcolare, un copil ce a avut parte de o dezvoltare psihosocială sănătoasă, a 
învățat să:

•	 Își folosească imaginația și să-și lărgească aptitudinile prin diverse jocuri.
•	 Cooperează cu ceilalți. 
•	 Să fie lider și totodată să-i urmeze pe alții.
Atunci când este dominat de sentimentul de vinovăție, copilul:
•	 Se auto marginalizează în grupurile de copii;
•	 Este temător;
•	 Continuă să fie dependent de părinți in mod nejustificat;
•	 Dezvoltarea aptitudinilor și a imaginației este restricționată.
În concluzie, toată viața depinde de genul de relații pe care învățăm să le facem la vârsta preșcolară, când 

intrăm în colectivitate.
Grădinița reprezintă îmbogățirea pentru copil cu un tip de relație foarte important și anume dezvoltarea 

socială și emoțională a preșcolarului.
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CUM SĂ-I SUSŢINEM PE COPII  
ÎN PROCESUL DE DEZVOLTARE A PERSONALITĂŢII?

Prof. Iuliana Miklo
Prof. Amelia Puie

G.P.P. nr. 23 Oradea 

Familia îndeplineşte o funcţie esenţială în procesul de integrare al copilului în mediul social: 
- oferind primele modele comportamentale
- creând primele obişnuinţe şi deprinderi (nu totdeauna bine conştientizate şi nici totdeauna pozitive în 

conţinut)
- creând un stil comportamental care se imprimă asupra întregii evoluţii a individului.
Modelul oferit de părinţi are un rol hotărâtor asupra atitudinilor şi comportamentelor în dezvoltare ale 

copiilor. Familia este prima care influenţează personalitatea în formare a copilului, de aceea ea trebuie sprijinită 
şi motivată din timp în opera de desăvârşire a viitorilor adulţi.

Grădiniţa, fiind puntea de legătură a copilului cu familia, poate avea o influenţă favorabilă asupra 
acesteia, asigurând asistenţă prin activitatea de consiliere a părinţilor.

Consilierea este o funcţie esenţială al întregului proces educaţional. Ea se poate concretiza în relaţii 
personale ce pot intensifica educaţia pe o anumită direcţie sau poate fi axată pe probleme determinate de 
educaţie. Termenul de consiliere descrie ,,o relaţie interumană de ajutor, dintre o peroană specializată, 
consilierul şi o altă persoană care solicită asistenţă de specialitate”. (Egan, 1990, apud Băban, A., 2001, p 15)

Consilierea presupune o relaţie empatică, o relaţie de roluri sensibil egale, în cadrul căreia subiectul 
consiliat poate decide în vederea rezolvării problemei pe care o întâmpină. Consilierea este considerată drept 
o activitate dezvoltată în direcţia ce acordă prioritate aspectului recuperativ al problemelor şi conflictelor.

Există multe dificultăţi pe care le întâmpină părinţii în procesul de educare şi formare al copiilor. Sunt 
câteva întrebări esenţiale care cer un răspuns adecvat pentru o bună direcţionare a copiilor. Dintre acestea am 
selectat câteva mai frecvent întâlnite:

1. Cum se pot administra recompensele/pedepsele pentru a influența comportamentul copiilor ?
2. Cum să comunice într-un mod eficient cu copilul ?
3. Cum să stimuleze comportamentele dezirabile ale copiilor ?
4. Ce metode ar putea fi eficiente în stoparea comportamentelor indezirabile ?
1. Răspunsul la această întrebare este că, ar fi bine să recompensăm frecvent comportamentele dezirabile 

ale copiilor, deoarece, recompensele determină şi modelează comportamentul. Ele se mai numesc şi întăriri, 
pentru rolul pe care-l exercită în întărirea comportamentului. Ce fel de recompense sunt indicate: 

* recompense sociale- care includ zâmbetul, îmbrăţişarea, atingerea, pupatul, lauda, contactul vizual, 
atenţia.

* recompense materiale – un desert preferat, o jucărie, o plimbare, etc.
Pentru a fi eficiente trebuie să urmeze imediat comportamentului dezirabil. Se cere însă atenţie în a nu 

recompensa ,,din greşeală” comportamentul indezirabil; acest lucru se poate întâmpla atunci când părintele, 
prins cu diferite treburi sau preocupat de altceva, recompensează un comportament inadecvat. Ex. Un copil se 
smiorcăie atunci când vrea ca, mama, care este foarte ocupată, să-i dea atenţie. Mama nu suportă smiorcăielile 
copilului, aşa că se opreşte din lucru, îl ceartă, acordându-i atenţie în acest fel. Rezultatul gestului mamei 
este:  copilul învaţă că, dacă doreşte atenţia părintelui, este suficient să se smiorcăie. Sau un alt caz, copilul 
încăpăţânat, care face crize de furie şi plâns, poate dobândi control asupra părinţilor care cedează la cererile 
sale. El învaţă modul în care-i poate forţa pe cei din jur să cedeze la insistenţele lui, provocându-le disconfort.

2. O comunicare clară promovează un stil parental eficient. Ea presupune abilităţi de a vorbi şi de a 
asculta.Este necesară pentru a-l ajuta pe copil să-şi îmbunătăţească comportamentul.Pentru aceasta, părinţii 
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trebuie să stabilească care sunt comportamentele de dorit şi care comportamente nu sunt de dorit la copil. Ei 
trebuie să cadă de acord asupra regulilor pe care le cer a fi respectate de copil. Sistemul de valori al părinţilor 
determină ce scopuri şi standarde de comportament urmăresc la propriul copil.

Uneori nu este suficient să i se explice copilului regula, să i se formuleze cerinţa, în acest caz, părintele 
va formula o comandă clară. Ex. ,,Sorin, vino aici şi adună jucăriile împrăştiate în coş !”. Câteva cerinţe pentru 
ca părintele să enunţe o comandă eficientă : 

* să afişeze o expresie facială hotărâtă
* să stabilească şi să menţină contact vizual cu copilul
* să folosească un ton ferm al vocii
* comanda să fie directă, simplă, clară
3. Pentru a stimula copilul să continue să manifeste un comportament adecvat este indicată utilizarea 

următoarelor tehnici : 
* ignorarea activă, adică comutarea atenţiei, pe termen scurt, de la copilul care manifestă un 

comportament dezadaptativ. Este eficientă în reducerea crizelor de furie la copiii mici, slăbeşte şansele de 
apariţie a smiorcăielilor, nemulţumirilor şi vociferărilor cu glas tare, a cererilor insistente, asociate cu rugăminţi 
nesfârşite. În aplicarea acestei tehnici, este importantă însă, oferirea de multă atenţie copilului în momentul în 
care încetează comportamentul dezadaptativ.

* recompensarea comportamentelor alternative adaptative / funcționale.Ex.Dacă copilul se smiorcăie, 
comportamentul adaptativ alternativ ar fi – vorbitul pe ton normal.Prin urmare, când cere ceva fără a se 
smiorcăi- trebuie lăudat / recompensat imediat. 

* părintele să ajute copilul să exerseze comportamentul dezirabil. Ex. Copilul are obiceiul să smulgă 
jucăriile din mâna altor copii; în acest caz, poate fi învăţat cum să facă schimb de jucării cu alţi copii. 

* aplicând regula bunicii: ,, Te duci la joacă, după ce ai adunat jucăriile !”( Lynn Clark, 2010, p 32 ). E 
mult mai uşor să iniţiem şi să terminăm o sarcină neplăcută dacă, după aceasta urmează ceva plăcut .

* oferind un exemplu bun deoarece copilul îşi observă părintele şi-i imită comportamentul.
4.Câteva metode de stopare a comportamentelor indezirabile: 
* Pauza – se referă la suspendarea recompenselor, întăririlor, a acordării atenţiei şi activităţilor interesante 

pentru copil. Ca metodă de disciplinare, are două scopuri: 
- de a stopa rapid un comportament inadecvat
- pe termen lung- de a-l ajuta pe copil să ajungă la un nivel optim de autodisciplină.
Pauza este o metodă eficace deoarece îl ajută pe copil să trăiască o serie de pierderi imediate: pierde 

atenţia adulţilor, puterea şi controlul asupra lor, libertatea de a se juca, iar pe de altă parte, nu lezează emoţional 
copilul. Se foloseşte de obicei, în comportamente impulsive, agresive, ostile. 

* Cearta și dezaprobarea- cere fermitate, claritate în comunicare, concizie şi calm din partea adultului. 
Trebuie dezaprobat comportamentul dezadaptativ şi nu copilul !

* Consecințe naturale ale acțiunilor copilului, cu excepţia cazurilor în care, aceste consecinţe, pot 
periclita siguranţa copilului. Ex, un copil îşi necăjeşte prietenul de joacă, iar acesta îl părăseşte, lăsându-l să 
se joace singur.

* Consecințe logice- de fapt, sunt pedepse asupra unui comportament indezirabil. Ex. Copilul lipeşte 
guma de mestecat pe mobilă, haine, covor, rezultatul ar fi: să nu i se mai dea gumă de mestecat o săptămână.

* Penalizarea comportamentului – se referă la pierderea unor privilegii sau să i se dea o sarcină 
suplimentară care i se pare plictisitoare / neplăcută. Ex, copilul nu-şi face ordine în cameră, prin urmare, i se 
restricţionează joaca din curte pentru ziua respectivă.

Copiii învaţă respectul de sine şi autocontrolul dacă primesc afecţiune din partea părinţilor, dar şi dacă sunt 
disciplinaţi. A disciplina un copil înseamnă a-l învăţa să se autocontroleze şi să-şi amelioreze comportamentul 
inadecvat. Puţini părinţi sunt instruiţi pentru a deveni părinţi cu adevărat eficienţi. Consilierea părinţilor se 
adresează crizelor parentale sau dificultăţilor pe care le au în îndeplinirea rolului lor. Consilierul / cadrul 
didactic susţine părintele în luarea unor decizii, îl ajută să găsească soluţii.
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Noi, educatoarele, cunoscând caracteristicile copilului şi copilăriei şi beneficiind de experienţa acumulată 
la clasă, putem fi de un real ajutor pentru părinţi, realizând activitatea de consiliere şi astfel putem aduce o 
influenţă pozitivă în procesul de educaţie al copiilor ce ne-au fost încredinţaţi spre formare.
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DEZVOLTAREA FIZICĂ A PREŞCOLARULUI

Prof. Ana Maria Rusu
Grădiniţa cu program normal Răducăneni, Jud. Iaşi

Erikson descrie 8 etape de dezvoltare epigenetică, dintre care ultimele 3 ţin de vârsta adultă, dar prima 
şi ultima etapă a copilăriei (fazele 1 şi 5) sunt tratate cu mai multă atenţie decât celelalte 3 faze ale copilăriei. 
Interesul special pentru cele 2 faze, respectiv 1 şi 5, se datorează fascinaţiei pe care au exercitat-o asupra lui, 
şi datorită importanţei strategice în eforturile de creştere a copilului în noul context occidental contemporan.  

În viziunea sa stadialitatea dezvoltării se prezintă astfel:

Stadiul Principala achiziţie
(variantele extreme)

Factorii sociali
determinanţi Corolarul axiologic

Infantil
(0-1 an)

Încredere versus
Neîncredere

Mama sau substitutul
Matern Speranţa

Copilărie mica
(1-3 ani)

Autonomie versus
Dependenţă Părinţii Voinţa

Copilăria mijlocie
(3-6 ani)

Iniţiativă versus
retragere, vinovăţie Mediul familial Finalitatea în acţiuni

(teleonomia)

Copilăria mare
(6-12 ani)

Sârguinţă, eficienţă
versus inferioritate

Şcoala şi grupul de
Joaca Competenţa

Adolescenţa
(12-18/20 ani

Identitate versus
Confuzie

Modelele şi
Covârstnicii Unitatea

Tânărul adult
(20-30/35 ani)

Intimitate versus
Izolare

Prietenii, relaţia de
Cuplu Mutualitatea afectivă

Adultul
(35-50/60 ani)

Realizare versus
rutină creatoare Familia, profesia Responsabilitatea,  

Devoţiunea

Batrâneţea
(60….  .  ani)

Integritate versus
Disperare

Pensionarea, apusul
Vieţii Întelepciunea

  
Dezvoltarea fizică include tot ce ţine de dezvoltarea corporală (înălţime, greutate, muşchi, glande, 

creier, organe de simţ), abilităţile motorii (de la învăţarea mersului până la învăţarea scrisului). Tot aici sunt 
incluse aspecte privind nutriţia şi sănătatea. 

Dezvoltarea organismului începe în perioada intrauterină şi se continuă după naştere până la vârsta 
de 22-25 de ani sub aspect cantitativ şi calitativ, cuprinzând mărirea dimensiunilor, volumului, greutăţii, 
modificarea formei corpului şi diferenţierea ţesutului şi organelor. Creşterea copilului se face prin creşterea şi 
multiplicarea celulelor pe seama substanţelor nutritive din alimentele ingerate. Dezvoltarea fizică este însoţită 
şi de dezvoltarea psihică.  

A doua copilărie - Perioada preşcolară 3-6/7 ani
Importanţa decisivă a primei copilării este sesizată prin intuiţia populară „cei 7 (6) ani de acasă”- dar 

ştiinţa contemporană ne arată că omul ajunge la maximă maturitate pshică la 10 ani- reflectă importanţa 
constituirii bazelor activităţii psihice şi conturarea trăsăturilor de personalitate ce îşi pun pecetea pe acţiunile 
viitoare.  
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Copilăria se construieşte cu ce se găseşte, iar dacă materialul de construcţie va fi slab şi construcţia va 
fi slabă. De multe ori lecţiile pentru omul adult sunt aproape de prisos.  

Perioada preşcolară este una din perioadele de intensă dezvoltare psihică. Presiunea structurilor sociale 
culturale, absorbţia copilului în institutiile preşcolare solicită toate posibilităţile lui de adaptare. Diferenţele de 
cerinţe din gradiniţă şi din familie solicită la rândul lor o mai mare varietate de conduite. Ca atare, contradicţiile 
dintre solicitările externe şi posibilităţile interne devin mai active. Aceste forme de contradicţii constituie puncte 
de plecare pentru dezvoltarea exploziva a comportamentelor, a conduitelor sociale diferenţiate, a câstigării de 
modalităţi diverse de activităţi, a dobândirii de abilităţi înscrise în programele grădiniţelor. Comunicativitatea 
şi sociabilitatea copilului cresc în aceste condiţii.  

Perioada preşcolară poate fi împărţită în trei subperioade:
(a) preşcolarul mic (3-4 ani)
(b) preşcolarul mijlociu (4-5 ani)
(c) preşcolarul mare (5-6/7 ani).  
Tot ceea ce face, ce spune se realizează şi se exprimă în atitudini. Copilul se joacă, participă la acţiunile 

celorlalţi relaţionându-se cu ei. Toate acestea îi creează copilului satisfacţie, bucurii şi trăiri intense pe plan 
afectiv. Lipsa grijilor, fericirea acestei perioade a condus la denumirea de “vârsta de aur a copilăriei.  

DEZVOLTAREA FIZICĂ
Între 3 – 6/7 ani creşterea în înălţime a copilului se face de la aproximativ 92 cm la 116 cm, iar creşterea 

în greutate este semnificativă, ceea ce ne determină să spunem că are loc o schimbare importantă în aspectul 
general a copilului.  

Tot acum are loc schimbarea şi dezvoltarea structurii muşchilor (descreşte ponderea ţesutului adipos), 
pielea devine mai elastică şi mai densă. Procesul de osificare se intensifică (apar mugurii dentiţiei definitive şi 
se osifică oasele lungi ale sistemului osos).  

Datorită faptului că nu toate organele şi segmentele corpului se dezvoltă identic copilul are o înfăţişare 
uşor disproporţionată (de exemplu între 3 şi 4 ani capul este mai mare în raport cu corpul, iar membrele mai 
scurte în raport cu toracele).  

Dezvoltarea motricităţii se face în sensul creşterii preciziei mişcărilor (ele sunt mai fine, complexe şi 
mai sigure) şi dezvoltării echilibrului. 

Tot în perioada preşcolară continuă dezvoltarea diferenţelor fine în antrenarea structurilor scoarţei 
cerebrale, aranjarea mozaicală a părţilor vorbirii şi a dominaţiei asimetrice a uneia din cele două emisfere (de 
obicei stânga), fapt ce determină caracterul de dreptaci, stângaci sau ambidextru a manualităţii copilului.  

Volumul creierului se modifică şi el de la 350 gr, cât are la 3 ani, la 1200gr, spre sfârşitul perioadei. 
Ca urmare a diferenţierii neuronilor şi sistemului nervos periferic, scoarţa cerebrală dobândeşte un rol de 
coordonare al întregii activităţi psihice a copilului. 

Importantă şi activă este dezvoltarea comportamentelor implicate în constituirea autonomiei care 
cuprinde deprinderi  şi obişnuinţe organizate în formaţiuni complexe. Dintre acestea mai semnificative sunt 
comportamentele alimentare, de îmbrăcare, igienice şi ludice.  

Dezvoltarea explozivă a motricităţii acestei vârste duce la sporirea autonomiei, pe de o parte, dar şi la 
o dezvoltare psihică superioară vârstei anterioare. Jocurile de mişcare, de construcţie, desenul, modelarea 
plastilinei sunt activităţi care stau la baza dezvoltării abilităţilor intelectuale, cu alte cuvinte potenţează 
dezvoltarea cognitivă.  

Activitatea psihomotrică – Educaţie fizică la preşcolari 
Parte integrantă a procesului educativ desfăşurat în grădiniţele de copii, atît in cele cu program normal 

cât şi în cele cu program prelungit, educaţia fizică sub forme accesibile, potrivite particularităţilor acestor 
vârste poate rezolva cu succes o serie de sarcini. 

Exerciţiul fizic valorificat prin multitudinea formelor lui de manifestare contribuie la combaterea 
sedentarismului, a exceselor ponderale, dezvoltare fizică armonioasă. 

Creşterea calităţii condiţiilor de viaţă, o alimentaţie necorespunzătoare şi a sedentarismului au determinat 
o creştere alarmantă, începând cu vârste din ce în ce mai fragede, a obezităţii.Copiii atraşi de jocurile pe 
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calculator sau de televizor, nu mai ies în aer liber pentru a face mişcare acest lucru ducând la modificări pe 
mai multe planuri şi anume: lipsa de mişcare a organismului duce la scăderi ale  forţei musculare, modificări 
ale posturii corpului datorită poziţiilor incorecte şi a statului prelungit în şezut, izolarea consecinţă a lipsei 
copilului la interacţiunile sociale.

Un factor determinant al acestor consecinţe este părintele care fiind preocupat de „ziua de mâine”, nu 
mai are timp pentru copil, acesta fiind lăsat să petreacă foarte mult timp singur la calculator sau televizor. 
De aceea este important ca o dată cu intrarea acestuia la grădiniţă/şcoală, copilul prin intermediul lecţiei de 
educaţie fizică să fie atras, determinat să practice mişcare.

Din păcate însă şi o data cu intrarea acestuia în sistem, de cele mai multe ori, din lipsa spaţiului sau 
a altor motive ca şi „educaţia fizică nu e aşa importantă, mai bine fac matematică sau română”, pe care am 
auzit-o de foarte multe ori, copilul este privat de oportunitatea de a face mişcare. 

Educaţia fizică formează la copii, dar şi la celelalte categorii de vârstă care practică exerciţiul fizic, o 
atitudine conştientă faţă de propriul organism. 

Scopul principal al educaţiei fizice este acela de a motiva copiii să practice exerciţii fizice, dezvoltarea 
calităţilor motrice şi funcţionale, formarea deprinderilor de igienă şi de dezvoltare armonioasă a organismului. 

„Minte sănătoasă în corp sănătos.”
Activităţile psihomotrice nu sunt doar un mod de consumare a energiei şi un prilej de distracţie pentru 

copii, dar şi o cale de menţinere a sănătăţii generale, de protecţie faţă de excesul de greutate, şi succes la nivel 
intelectual. Cercetătorii au constatat că activitatea fizică îmbunătăţeşte abilităţile cognitive la copii, facilitând 
o mai bună performanţă şcolară .

„A preveni este mai uşor decât a trata.”
Menţinerea stării de sănătate a copiilor şi creşterea rezistenţei origanismului la factorii ambientali, 

asigurarea armoniei dezvoltării fizice, prevenirea atitudinilor deficiente sunt câteva obiective ale educaţiei 
fizice şi sportului, care aplicate cu seriozitate ne-am rezuma în cele mai multe cazuri la profilaxia deficienţelor 
fizice şi nu s-ar ajunge la corectarea lor. 

Cunoaşterea teoretică a unor problem legate de anatomia şi biomecanica coloanei vertebrale, 
alianiamentul corect al diferitelor segmente ale corpului, noţiuni ce definesc deficienţele fizice,  este necesară 
pentru punerea în practică a metodologiei de concepere şi aplicare a programelor de exerciţii în cadrul lecţiei 
de educaţie fizică/ activite psihomotrică.
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DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR SOCIO – EMOŢIONALE 
LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ

( nivelul 3 - 6 ani )
     

Educatoare Sabina Sangeorzan 
G.P.P. nr. 23 Oradea, jud. Bihor

Până de curând s-a asociat succesul adaptării la cerinţele mediului cu nivelul de dezvoltare al abilităţilor  
intelectuale separând raţionalitatea de emoţii. Cu toate că abilităţile sunt foarte importante, emoţiile sunt o 
sursă de informaţii esenţiale pentru supravieţuire. Inteligenţa emoţională din viaţa adultă îşi are originea în 
dezvoltarea competenţelor socio– emoţionale din perioada preşcolară, aceasta fiind o perioadă de achiziţii 
fundamentale în plan emoţional, social şi cognitiv. Conştientizarea emoţiilor reprezintă abilitatea de bază 
pentru achiziţionarea celorlalte componente. Copiii învaţă despre emoţii şi modul în care acestea pot fi 
gestionate corect în contextul interacţiunilor sociale. Experienţele lor în relaţiile cu ceilalţi îi ajută să înveţe 
despre regulile de exprimare a emoţiilor, despre recunoaşterea lor, despre reglarea emoţională. 

La vârsta preşcolară principala sursă de învăţare despre relaţiile cu ceilalţi este jocul. Implicarea copiilor 
în joc facilitează dezvoltarea capacităţii de a iniţia interacţiuni. Aceste interacţiuni pozitive cu ceilalţi colegi 
duc la formarea relaţiilor de prietenie, la dezvoltarea abilităţilor de cooperare.

Prietenii sunt resurse emoţionale pentru petrecerea într-un mod plăcut a timpului liber. Cercetătorii arată 
că perioada de timp în care o persoana râde, zâmbeşte, vorbeşte cu cei din jur este mult mai mare între prieteni 
decât între persoane care se cunosc mai puţin. 

 În aceste momente de relaxare se descarcă în organism anumite substanţe chimice numite “endorfine” 
care întăresc sistemul imunitar. De asemenea, prietenii reprezintă o resursa tampon faţă de efectele negative 
ale unor evenimente precum conflicte în familie, divorţ,probleme şcolare. În aceste situaţii copiii se distanţează 
puţin de familie şi apelează la prieteni pentru a obţine suportul emoţional necesar. 

Astfel, ei sunt o resursă de învăţare în situaţii pe care un copil nu ştie cum să le rezolve. Copiii pot imita 
comportamentul prietenului atunci când el nu ştie ce să facă sau pot cere în mod direct ajutorul (ex. Cum sa 
construiesc castelul?). 

Studiile arată că schimbul de informaţii şi deprinderi se face mult mai eficient între prieteni decât între 
copii care nu se cunosc deoarece au mult mai multa încredere unul în celalalt şi se simt mai puţin vulnerabili 
atunci când îşi exprimă dificultăţile într-un domeniu.

Deoarece abilităţile emoţionale şi sociale au un rol atât de important în viaţa noastră, părinţii şi celelalte 
persoane implicate în educarea copiilor trebuie să fie informaţi despre problematica diferenţelor de gen şi 
despre necesitatea valorificării sau compensării acestor diferenţe în perioada preşcolară, perioada care este 
optima din punctul de vedere al achiziţiilor socio-emoţionale.

Părinţii şi educatorii, prin activităţile pe care le desfăşoară, pot sprijini şi oferi copiilor oportunităţi care 
să ajute dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale în mod adecvat, fără ca ea să fie limitată de stereotipurile de 
gen.

De unde începem atunci când dorim să îmbunătăţim abilităţile emoţionale ale copiilor? Dacă dorim 
să îmbunătăţim abilităţile emoţionale ale copiilor este important ca mai întâi să vedem care sunt punctele lor 
tari şi ce comportamente pot fi dezvoltate. În acest sens, putem căuta răspunsuri pentru următoarele întrebări:  
Cum se comporta copilul?  Se separă de părinţi fără dificultate? Se agaţă în mod excesiv de adulţi?  Îşi apară 
drepturile? Manifestă entuziasm atunci când face lucruri plăcute pentru el?

Îi lasă pe ceilalţi să îl liniştească atunci când trece prin momente stresante? Mănâncă, doarme, merge la 
toaletă fără probleme atunci când e departe de casă? Se adaptează uşor la modificările bruşte din mediu?

Îşi exprimă furia mai degrabă în cuvinte decât în acţiuni? Acceptă redirecţionarea adultului atunci când 
copilul manifestă comportamente agresive? Nu se retrage excesiv din colectivitate? Manifestă interes pentru 
activităţile de la grădiniţă? Zâmbeşte şi pare fericit majoritatea timpului?

De unde începem atunci când dorim să îmbunătăţim abilităţile sociale ale copiilor? Dacă dorim să 
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îmbunătăţim abilităţile sociale ale copiilor este important ca mai întâi să vedem care sunt punctele lor tari şi ce 
comportamente pot fi dezvoltate.

I. DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR EMOŢIONALE
Dezvoltarea emoţională optimă reprezintă una dintre componentele esenţiale ale adaptării. Ea este 

necesară pentru menţinerea stării de sănătate mintală şi aşa cum vom arăta, influenţează  dezvoltarea şi 
menţinerea relaţiilor sociale.

IMPORTANŢA EXPRIMĂRII ADECVATE A EMOŢIILOR 
Exprimarea adecvată a emoţiilor este foarte importantă în cadrul interacţiunilor sociale, deoarece  
contribuie la menţinerea lor.
Exprimarea neadecvată de către copii a emoţiilor negative (ex. furie, frică, tristeţe), prin agresivitate 

fizică sau verbală, determină apariţia unui comportament de izolare a acestora. Dacă acei copii care manifestă 
frecvent emoţii pozitive au mai mulţi prieteni şi sunt mai îndrăgiţi de ceilalţi, copiii care se comportă agresiv 
au dificultăţi în a recunoaşte şi a înţelege emoţiile exprimate de ceilalţi într-o situaţie specifică.

CUM ÎŞI DEZVOLTĂ COPIII ABILITĂŢILE EMOŢIONALE ? 
Adulţii (părinţii, educatorii) sunt cei care contribuie la dezvoltarea abilităţilor emoţionale ale copiilor 

prin trei modalităţi:
1.Reacţiile adulţilor la emoţiile exprimate de copii
Modul în care adulţii reacţonează la exprimarea emoţională a copiilor  determină exprimarea sau 

inhibarea emoţiilor viitoare ale acestora.
2.Exprimarea propriilor emoţii de către adulţi
Expresivitatea emoţională a adulţilor devine un model pentru copii, în ceea ce priveşte exprimarea 

emoţională.
3.Discuţiile despre emoţii
Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite şi discuţiile cu părinţii, ajută copiii în  înţelegerea 

situaţiilor emoţionale şi în reacţionarea adecvată în astfel de situaţii. Modul în care adulţii discută problemele 
legate de emoţii poate transmite sprijinul şi acceptarea lor şi poate contribui la conştientizarea de către copil a 
diferitelor stări emoţionale pe care le experimentează.

* Exemplul 1: copiii crescuţi de părinţi ce promovează discuţii despre experienţele relaţionate cu emoţii 
este mai probabil că îşi vor comunica propriile emoţii şi vor manifesta o mai bună înţelegere a emoţiilor 
celorlalţi.

* Exemplul 2: copiii crescuţi de părinţi care sunt adepţii ideii că emoţiile, în special cele negative, 
nu trebuie discutate deschis, pot induce copiilor ideea că emoţiile nu trebuie exprimate, ceea ce afectează 
capacitatea de reglare emoţională a acestora.

 * Exemplul 3 : dacă adultul exprimă în mod frecvent emoţii negative, copilul va exprima şi el aceste 
emoţii, datorită expunerii repetate la acestea.

Competențele emoționale sunt împărțite în 3 categorii:
1.Trăirea şi exprimarea emoţiilor
      - conştientizarea trăirilor emoţionale proprii
      - transmiterea adecvată a mesajelor cu încărcătură emoţională
      - manifestarea empatiei
2. Înţelegerea şi recunoaşterea emoţiilor
     - identificarea emoţiilor pe baza indicilor non-verbali
     - denumirea emoţiilor ( “ sunt bucuros ” , “ sunt trist ” )
     - înţelegerea cauzelor şi consecinţelor emoţiilor
3. Reglarea emoţională
     -  utilizarea strategiilor de reglare emoţională adecvate vârstei 
DE CE DEZVOLTĂM COMPETENŢA EMOŢIONALĂ? Permite copiilor să achiziţioneze prerechizitele 
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necesare conştientizării trăirilor emoţionale proprii .Ajută copiii să dobândească strategii adecvate de reglare 
emoţională şi ulterior de relaţionare optimă cu ceilalţi.

În consecinţă, competenţele emoţionale se dezvoltă în mare măsură prin practicile de socializare utilizate 
de către părinţi şi educatoare ( discuţii despre emoţii, atitudinea faţă de conflicte, exprimarea / inhibarea 
manifestărilor emoţionale etc.) Mai mult, competenţele emoţionale influenţează dezvoltarea competenţelor 
sociale, deoarece în lipsa acestora nu s-ar putea vorbi de iniţierea şi menţinerea relaţiilor cu ceilalţi. De 
exemplu, empatia reprezintă substratul dezvoltării abilităţilor de cooperare, de oferire de ajutor sau de împărţire 
a jucăriilor, comportamente necesare pentru integrarea în grup.

Dezvoltarea conceptului de sine 
Standard 8: Copilul ar trebui să fie capabil să demonstreze cunoașterea însușirilor proprii
Standard 9: Copilul ar trebui să manifeste satisfacţie pentru propriile reuşite şi încredere  în sine
Dezvoltarea autocontrolului 
Standard 10: Copilul ar trebui să fie capabil să îşi controleze propriile emoţii. 
Standard 11: Copilul ar trebui să demonstreze responsabilitate personală
Standard 12: Copilul ar trebui să manifeste independenţă în acţiunile sale 
Dezvoltarea expresivității emoționale 
Standard 13: Copilul ar trebui să fie capabil să recunoască și să își exprime corespunzător  emoțiile

II. DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR SOCIALE
Abilităţile sociale sunt cele care ne permit să ne integrăm în grupul de la grădiniţă, şcoală, serviciu sau 

grupul de prieteni. Dezvoltarea socială presupune achiziţionarea comportamentelor  care ne fac să fim eficienţi 
în interacţiunile cu ceilalţi astfel încât să atingem scopul personal stabilit. Orice comportament social este 
rezultatul unui proces de învăţare a ceea ce este valorizat de către societate. De exemplu, faptul că salutăm 
sau ne prezentăm persoanelor necunoscute sunt  considerate modalităţi politicoase de a iniţia o interacţiune. 
Deoarece astfel de comportamente  sunt percepute ca fiind adecvate, manifestarea lor va fi încurajată şi ca atare 
repetată în contexte similare. În plus aceste comportamente ne ajută să atingem anumite scopuri, în condiţiile 
în care  ne permit să iniţiem şi să stabilim o relaţie cu altcineva. Competenţele sociale de bază pe care fiecare 
om ar trebuie să şi le dezvolte sunt împărţite în 2 categorii: 

1.Abilităţi interpersonale
a) Relaționare socială
   - interacţionează cu ceilalţi copii prin jocuri adecvate vârstei
   - iniţiază interacţiuni cu ceilalţi copii 
   - împarte jucăriile
   - oferă şi cere ajutor
   - îşi aşteaptă rândul
   - utilizează formule de adresare politicoase
b) Rezolvare de probleme sociale
   - rezolvă conflictele prin strategii adecvate vârstei
2.Abilităţi intra-personale
  - respectă regulile
  - tolerează situaţiile care provoacă frustrare
DE CE DEZVOLTĂM COMPETENŢA SOCIALĂ?
Permite copiilor să dezvolte abilităţi de inter-relaţionare adecvate. Ajută copiii să achiziţioneze comporta-

mentele necesare stabilirii şi menţinerii relaţiilor interpersonale. Competenţele sociale presupun o componentă 
legată de abilităţile interpersonale, precum şi o componentă legată de abilităţile intra-personale de control 
comportamental. În lipsa capacităţii de inhibiţie comportamentală, nu putem vorbi de capacitatea copiilor de 
a-şi aştepta rândul, la fel cum incapacitatea de a respecta regulile afectează abilitatea acestora de a se integra în 
grup. Abilităţile sociale intra-personale sunt strâns legate de competenţele emoţionale. Dobândirea strategiilor 
de reglare emoţională favorizează capacitatea de exercitare a controlului asupra propriului comportament. În 
plus, abilităţile de a înţelege emoţiile proprii şi ale celorlalţi şi de a le exprima sunt esenţiale pentru stabilirea 
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şi menţinerea relaţiilor cu ceilalţi.
Interacțiunile cu copiii de vârstă apropiată 
Standard 1: Copilul ar trebui să fie capabil să stabilească relaţii pozitive şi de respect cu  copiii de                   

aceeaşi vârstă sau de vârstă apropiată 
Standard 2: Copilul ar trebui să poată manifesta empatie faţă de copiii cu care interacţionează.
Interacțiunile cu adulții 
Standard 3: Copilul ar trebui să fie capabil să stabilească relaţii pozitive cu adulţii
Standard 4: Copilul ar trebui să fie capabil să manifeste încredere şi respect  în comunicarea cu adulţii 

din anturajul său
Interacțiune în grup 
Standard 5:  Copilul ar trebui să demonstreze abilităţi de cooperare în interacţiunile de grup.
Respectarea diversității 
Standard 6: Copilul ar trebui să fie capabil să recunoască asemănările şi deosebirile dintre oameni. 
Standard 7: Copilul ar trebui să fie capabil să manifeste respect faţă de deosebirile dintre oameni.
 Exemple de comportamente privind standardele în dezvoltarea socioemoţională a copiilor de vârstă 

preşcolară
  I. Dezvoltare socială   Dezvoltarea capacitatii de a interactiona pozitiv cu alţi copii, îndeosebi cu cei de 

vârstă apropiată  
 - să iniţieze o activitate specifică vârstei împreună cu alt copil
 - să se împrietenească şi să menţină prietenia cu cel putin un copil
 - să rămână cu grupul şi să nu meargă cu persoane necunoscute
 - să interacţioneze din proprie iniţiativă in contexte diferite cu copii apropiati ca vârstă
 - să ofere şi să ceară ajutor altor copii atunci când contextul o impune
   * Domeniile experenţiale preponderant implicate sunt: DLC  şi DOS.
Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu adulţii cunoscuţi 
 - să se despartă cu uşurinţă de adulţii cu care sunt obişnuiţi în situaţiile a căror motivaţie este justificată 

(cât timp merge la grădiniţă, când merge într-o tabără şcolară, când părinţii lipsesc motivat o perioada data 
etc. )

 - să îşi  exprime afecţiunea faţă de adulţii cu care s-au obişnuit
 - să răspundă la formulele de salut folosite de adulţi
 - să interacţioneze cu uşurinţă cu adulţii familiari din comunitate 
 - să manifeste încredere şi relaţii pozitive faţă de adulţii din anturaj 
 - să ceară ajutorul adultului când are  nevoie. 
   * Domeniile experenţiale preponderant implicate sunt: DLC, DOS  şi DPM.
Dezvoltarea abilităţii de a recunoaşte, accepta, aprecia si de a respecta asemănările şi deosebirile dintre 

oameni 
 - să se joace împreună cu alţi copii diferiţi din punct de vedere al genului, limbii vorbite, etniei sau  

performanţelor (copiii cu CES)
 - să  formuleze întrebări despre familia, etnia, limba vorbita, cultura, caracteristicile fizice ale celorlalţi; 
 - să identifice asemănările şi deosebirile dintre persoane după diferite criterii; 
 - să observe că aceeaşi persoana poate avea mai multe roluri sociale (de ex:   mama poate fi sora cuiva, 

este soţia tatălui, este contabil la locul de muncă, vecină cu cineva cunoscut)
   * Domeniile experenţiale preponderant implicate sunt: DLC, DOS, DŞ şi DEC.
Dezvoltarea capacitaţii de a respecta regulile si de a întelege efectele acestora 
  - să urmeze din proprie iniţativă reguli simple
  - să îşi aştepte rândul în diverse situaţii
  - să fie capabil să folosească jocul pentru a explora, exersa şi întelege rolurile sociale 
  - să  anticipeze ce urmează în programul zilnic 
  - să-si adapteze comportamentul în funcţie de regulile diferitelor situaţii; 
  - să participe la activităţile de grup organizate de adulţi. 
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    * Domeniile experenţiale  preponderant implicate sunt: DOS, DLC şi DPM.
Dezvoltarea capacităţii de a-şi asuma responsabilităţi, de a negocia şi participa la luarea deciziilor 
 - să utilizeze diferite strategii pentru a participa la joc 
 - să aplice diferite strategii pentru a rezolva adecvat problemele individuale sau de grup
 - să negocieze cu alţi copii rezolvarea unei situaţii cu sau fără ajutorul adultului
 - să ia în considerare dorinţele si nevoile altor copii
 - să accepte responsabilităţi şi să le respecte
   * Domeniile experenţiale preponderant implicate sunt:DOS şi DLC
 Dezvoltarea capacităţii de a coopera cu ceilalţi 
 - să se alăture unui grup de copii care desfăşoară o activitate de joc sau de învăţare 
 - să se conformeze deciziilor de grup
 - să îşi ofere voluntar ajutorul 
 - să îndeplinească o sarcină care contribuie la atingerea unui scop comun 
   * Domeniile experenţiale preponderant implicate sunt:DPM, DŞ. DEC,DLC şi DOS
Dezvoltarea abilităţii de a manifesta empatie faţă de alte persoane 
 - să manifeste empatie faţă de suferinţa fizică sau emoţională a altor copii
 - să alinte copii de vârstă apropiată, alţi membri ai familiei sau prieteni 
 - să exprime emoţii şi sentimente faţă de personaje din povesti
 - să recunoască şi să vorbească despre emoţiile celorlalţi
    *Domeniile experenţiale preponderant implicate sunt:DOS, DLC şi DEC
II.Dezvoltarea emoţională Dezvoltarea capacităţii de a se percepe, în mod pozitiv ca persoană unică, cu 

caracteristici specifice 
 - să-şi spună corect numele şi prenumele
 - să folosească corect pronumele 
 - să descrie membri familiei sale
 - să comunice celorlalţi informaţii despre sine
 - să cunoască ziua, luna, oraşul, ţara în care s-a născut
 - să manifeste încredere în sine
    * Domeniile experenţiale preponderant implicate sunt:DOS, DLC şi DŞ.
  Dezvoltarea capacităţii de a-şi adapta trările şi emoţiile 
 - să-şi controleze emoţiile, iniţial cu ajutorul adultului
 - să facă faţă unor sarcini dificile fără să manifeste frustrări foarte mari
 - să aştepte până i se acordă atenţie 
 - să-şi controleze în special impulsurile, sentimentele şi emoţiile negative
 - să-şi modifice expresia şi comportamentul în funcţie de situaţie
    * Domeniile experenţiale preponderant implicate sunt:DOS şi DLC.
Dezvoltarea capacităţii de a recunoaşte şi de a-şi exprima adecvat o varietate de emoţii 
 - să  asocieze emoţiile cu cuvinte şi expresii faciale
 - să-şi exprime emoţiile prin joc şi prin activităţi artistice
 - să comunice celorlalţi, în mod adecvat emoţiile şi trăirile sale
 - să reacţioneze emoţional într-o manieră adaptativă şi flexibilă în contexte fizice şi sociale diferite
     *Domeniile experenţiale preponderant implicate sunt: DOS, DLC şi DEC

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI PRIN CARE S-A URMĂRIT DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR SOCIO 
- EMOŢIONALE A COPIILOR DE VÂRSTĂ PREŞCOLARĂ

“ CUM MĂ SIMT ASTĂZI...”   COMPETENŢĂ GENERALĂ: competenţe emoţionale
COMPETENŢĂ SPECIFICĂ: conştientizarea emoţiilor, exprimarea emoţiilor, etichetarea corectă a 

emoţiilor
OBIECTIVE -  să identifice şi să conştientizeze emoţiile trăite
 -  să asocieze o etichetă verbală expresiei emoţionale din desen 
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DURATA: 10 - 15 minute
MATERIALE : coli de hârtie, creioane colorate.
PROCEDURA DE LUCRU: Daţi-le copiilor câte o foaie de hârtie şi creioane colorate.
Rugaţi copiii să deseneze cum se simt ( permiteţi copiilor să folosească orice culoare doresc). La final 

discutaţi desenele împreună cu copiii. Încurajaţi-i să identifice şi să denumească emoţiile desenate.

OBSERVAŢII: Prin această activitate copiii învaţă:
 -  să identifice corect emoţiile proprii şi etichetele verbale corespunzătoare
 - Învaţă despre emoţii prin intermediul desenului, o activitate specifică vârstei
Nu criticați desenele copiilor, important este să identifice corect emoția trăită!
Acceptați și emoțiile negative ale copiilor !

“ ROATA EMOŢIILOR”  COMPETENŢĂ GENERALĂ: competenţe emoţionale
COMPETENŢĂ SPECIFICĂ: conştientizarea emoţiilor, exprimarea emoţiilor, etichetarea corectă a 

emoţiilor
OBIECTIVE -  să identifice emoţiile de bucurie, furie, tristeţe, teamă
 -  să exprime corect emoţia observată
 -  să eticheteze corect emoţiile prezentate
DURATA: 10 - 15 minute
MATERIALE: „Roata emoţiilor”- un cadran confecţionat din carton care are un braţ indicator; împărţiţi 

acest cadran în 6 părţi egale; prin rotire, braţul indicator se poate opri aleator în dreptul simbolului unei emoţii 
(exemplu: bucuros, supărat, furios, mirat, plictisit, plângăcios) şi se va analiza situaţia dată. 

PROCEDURA DE LUCRU: Prezentaţi copiilor „Roata emoţiilor”, explicându-le că o vor utiliza într-un 
joc pentru a înţelege mai bine emoţiile lor şi ale celorlalţi. În acest joc, câte un copil va învârti săgeata roţii şi 
când acesta se opreşte la o emoţie, va încerca să identifice şi să reproducă emoţia, să dea exemple de situaţii 
în care s-a simţit în acest fel. Precizaţi că, în cazul în care roata se opreşte tot la aceeaşi emoţie, se va roti din 
nou, pentru a se putea discuta toate emoţiile.

OBSERVAŢII:   Prin această activitate copiii învaţă:
 -  să identifice corect emoţiile proprii şi etichetele verbale corespunzătoare
 -  copiii achiziţionează cuvinte care denumesc emoţii
Nu uitați să lăudați copiii pentru recunoașterea și etichetare corectă a emoțiilor!

SĂ NE JUCĂM “ DE- A ASCULTATUL”   COMPETENŢĂ GENERALĂ: competenţe sociale
COMPETENŢĂ SPECIFICĂ: iniţierea interacţiunilor cu ceilalţi copii
OBIECTIVE  -  să asculte ceea ce spun ceilalţi copii
  -  să înveţe să-i asculte pe ceilalţi fără să-i întrerupă
  -  să - şi aştepte rândul într-o conversaţie
DURATA: 15 - 20 minute
PROCEDURA DE LUCRU: Aşezaţi copiii în cerc. Rugaţi 2 copii să vină în faţă. Mai întâi încurajaţi 

copiii mai sociabili să povestească. Astfel cei mai timizi vor putea urma exemplul colegilor. Fiecare copil 
va trebui să povestească pe scurt despre o activitate, o jucărie sau orice altă preferinţă (“ Care este animalul 
tău preferat? ”, “ Cu ce îţi place să te joci?” ) .Încurajaţi fiecare copil să povestească despre preferinţele sale. 
Apoi cereţi copilului care l-a ascultat să descrie ceea ce a spus celălalt. Schimbaţi rolurile: cel care a vorbit va 
asculta, iar cel care a ascultat va fi cel care va vorbi. Asiguraţi-vă de faptul că toţi copiii au participat la această 
activitate.

OBSERVAŢII:   Prin această activitate copiii învaţă:
 - exersează comportamentele care facilitează stabilirea şi menţinerea relaţiilor de prietenie
 - învaţă să dobândească capacitatea de a iniţia interacţiuni vârstei
 - copiii se cunosc mai bine şi învaţă faptul că o relaţie presupune reciprocitate
Folosiți acest gen de activități ca modalitate de a face tranziția de la o activitate la alta!
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Reamintiți copiilor să păstreze liniștea pe parcursul acestei activități!

“NE JUCĂM ÎMPREUNĂ”  COMPETENŢĂ GENERALĂ: competenţe sociale
COMPETENŢĂ SPECIFICĂ: cooperare în joc, comportamente prosociale
OBIECTIVE  -  să - şi dezvolte abilităţile de cooperare
  -  să exerseze abilităţi de împărţire a jucăriilor,de cerere şi de oferire a ajutorului de aşteptare a rândului
  -  să rezolve prin negociere problemele care pot să apară în grup
DURATA: 10 - 15 minute
MATERIALE: imagini decupate din reviste, lipici , carton
PROCEDURA DE LUCRU: Împărţiţi copiii în grupuri de 4 - 5 copii. Împărţiţi fiecărui grup imagini
decupate din diverse reviste şi lipici. Spuneţi copiilor că va trebui să lucreze împreună şi să lipească 

imaginile pe poster. Încurajaţi copiii să împartă, să - şi aştepte rândul, să ofere sau să ceară ajutor.
OBSERVAŢII:  Prin această activitate copiii învaţă:
 - să exerseze comportamentele care facilitează stabilirea şi menţinerea relaţiilor de prietenie
 - învaţă să dobândească capacitatea de a se implica în jocurile celorlalţi
- copiii sunt încurajaţi să transfere ceea ce învaţă în jocul cu părinţii şi în alte contexte(copiii de aceeaşi 

vârstă) 
Lăudați copiii pentru comportamentele de cooperare manifestate pe parcursul activității !
Expuneți posterele copiilor în sala grupei sau într-o altă locație unde pot fi văzute!

“ SCHIMBĂ LOCUL ! ”   COMPETENŢĂ GENERALĂ: competenţe sociale
COMPETENŢĂ SPECIFICĂ: iniţierea interacţiunilor cu ceilalţi copii 
DESFĂȘURAREA JOCULUI: Copiii stau în semicerc pe scăunele. Copilul care nu are scaun merge la 

un coleg, îi spune numele,dă mâna cu el şi acesta îi cedează locul dacă a ghicit numele.
Folosiți acest gen de activități ca modalitate de a face tranziția de la o activitate la alta!
Reamintiți copiilor să păstreze liniștea pe parcursul acestei activități!

STRATEGII DE DEZVOLTARE A   COMPETENŢELOR SOCIO - EMOŢIONALE ÎN RELAŢIA 
EDUCATOR – COPIL

Obţineţi informaţii despre activităţile preferate şi preocupările copilului . Ascultaţi ceea ce spun copiii 
şi încurajaţii să vorbească despre ei înşişi .Transmiteţi mesaje verbale şi non – verbale consistente . Participaţi 
la jocurile copiilor .Oferiţi copiilor libertatea de a alege jocurile şi descrieţi acţiunile lor .Organizaţi diferite 
sectoare de joc şi puneţi copiilor la dispoziţie cât mai multe jucării . Implicaţi părinţii în educaţia copiilor

         - stabiliţi şedinţe sau întâlniri individuale
         - utilizaţi carneţele sau telefonul pentru a informa părinţii
         - organizaţi activităţi în care să fie implicaţi şi părinţii 
Stabiliţi o relaţie de parteneriat cu părinţii 
         - discutaţi deschis probleme de comportament împreună cu părinţii
         - criticaţi comportamentul copilului si nu copilul
         - Încercaţi să obţineţi părerea părintelui în legătură cu problema
         - orientaţi-vă pe identificarea unor soluţii
         - monitorizaţi împreună cu părintele progresele copilului.
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STIMULAREA CREATIVITĂŢII COPIILOR PREŞCOLARI
PRIN ACTIVITĂŢILE PRACTICE

Prof. Ecaterina Andreea Tomescu,
G.P.N. Nr. 16 Slatina

Pentru a se adapta noilor condiţii de viaţă, copiii de azi trebuie să fie creativi, iar creativitatea la copiii 
preşcolari se poate stimula prin multiple căi şi mijloace variate.

Copilul se naşte cu capacitatea de a învăţa, dar şansa supravieţuirii, a umanizării şi socializării lui 
depinde de contactul cu adultul, de mediul educaţional. Tot ceea ce poate realiza o fiinţă umană depinde de 
învăţare, exerciţiu, muncă si creaţie. Niciodată nu este prea târziu pentru cunoaşterea , stimularea, educarea şi 
dezvoltarea creativităţii.

Grădiniţa devine primul mediu organizat de maximă valorificare a resurselor multiple ale copiilor, de 
stimulare a acestora. Copilul este prin natura sa un spirit creativ, datorită imensei sale curiozităţi, a freamătului 
permanent pentru a cunoaşte ceea ce se petrece în jurul său.

Locul activităţilor practice în formarea personalităţii copiilor rezultă în mod obiectiv din adevărul: ,,Aud 
– uit, văd – ţin minte, acţionez – înţeleg’’. Activităţile practice desfăşurate cu copiii au constituit una dintre 
modalităţile de cunoaştere a copilului, a individualităţii fiecăruia şi am reuşit să promovez independenţa în 
gândire, în creaţie şi acţiune, în raport cu interesele şi aptitudinile fiecăruia . Stimularea potenţialului creativ 
prin activităţile practice se bazează pe următoarele principii:

- asigurarea conexiunii între diferitele categorii de activităţi în cursul zilei;
- stimularea potenţialului creativ al copiilor în realizarea unor lucrări, utilizând cu precădere materiale 

din natură;      
- interdisciplinaritatea în cadrul activităţilor practice.
În cadrul activităţilor practice, materia primă de bază cu care lucrează copiii o constituie materialul din 

natură. Natura oferă copiilor materiale variate şi interesante, a căror observare, colecţionare, sortare, conservare 
şi prelucrare contribuie la lărgirea orizontului de cunoştinţe, la perfecţionarea priceperilor şi deprinderilor, 
la stimularea creativităţii. Pentru a stimula potenţialul creativ al copiilor prin activităţile practice utilizând 
materiale din natură, am parcurs cu aceştia mai multe etape:

Etapa I - etape de pregătire a activităţilor practice în care copiii participă  direct la strângerea  materialelor 
din natură în cadrul unor activităţi şi plimbări. Profunda lor concentrare în activitatea de a aduna cele mai 
reuşite materiale din natură a însemnat pentru ei o intensă activitate de observare, de analiză, de selecţie a 
materialelor. Copiii au adunat frunze de diferite forme, culori şi mărimi, castane, conuri de brad, ghindă, 
crenguţe uscate, pietre, etc. Analizând frunzele castanului şi-au imaginat că ar semăna cu palma unei mâini cu 
degetele răsfirate, cu creasta cocoşului din ,, Punguţa cu doi bani’’, cu rochiţa păpuşii. Castanele în învelişul 
lor ţepos ar putea fi buzdugane pentru zmei, arici, etc. În natură copiii se manifestă deosebit, sunt mai activi, 
cu o permanentă bună dispoziţie şi cu un imens neastâmpăr specific vârstei.

Etapa a II a este etapa în care am efectuat intuirea materialului confecţionat de către copii prin manipulare, 
pentru antrenarea analizatorilor şi formarea reprezentărilor prin jocuri senzoriale. Primul mijloc prin care 
copilul descoperă lumea îl constituie organele de simţ. El vede, apucă, miroase, gustă. Astfel acumulează 
experienţă, iar cunoaşterea reală a materialelor din natură e condiţionată de claritatea şi precizia senzaţiilor 
şi percepţiilor. De aici reiese necesitatea organizării unor jocuri senzoriale specifice vârstei: ,, Săculeţul 
fermecat’’, ,, Ce ştii despre mine?’’, ,, Să facem ordine’’, etc. Aceste jocuri senzoriale pot fi utilizate cu succes 
pentru trezirea, stimularea şi dezvoltarea interesului de a cunoaşte, interes ce devine o ,, pârghie’’ psihologică 
pentru stimularea creativităţii.

Etapa a III a constă în perfecţionarea deprinderilor practice şi stimularea potenţialului creativ al copiilor. 
Experienţa a dovedit că lucrându-se prea des după şablon, copiilor li se limitează posibilitatea dezvoltării 
imaginaţiei şi gândirii. Prin diversitatea formelor, a coloritului şi a posibilităţilor de îmbinare a materialelor 
din natură se deschide câmp larg manifestării imaginaţiei. Permanent i-am stimulat pe copii să confecţioneze 
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jucării din materialele colecţionate de ei sau pe care le puneam eu la dispoziţie. Valorificând castane, ghindă, 
nuci, frunze uscate, seminţe, sâmburi, pene, pietricele, etc. copiii au confecţionat în manieră proprie multe 
obiecte.

Etapa a IV a constă în efectuarea de către copii a unor lucrări în grup. Activitatea pe bază de cooperare, 
constituie un mod de învăţare cu deosebite valenţe educative în ceea ce priveşte creativitatea. Copiii descoperă 
o nouă experienţă relaţionând în grupuri de învăţare activă, aceea de a studia, investiga şi căpăta încredere în 
capacităţile individuale şi ale grupului. Superioritatea grupului se vădeşte atât prin soluţii originale şi lucrările 
realizate, cât şi pe plan educativ. În această etapă accentul se pune pe realizarea creativă a temelor date, copiii 
având libertatea alegerii materialelor şi a tehnicilor de realizare. Ei au redat original teme cum ar fi:,, Coş cu 
ghiocei’’, ,, Copacul înflorit’’, ,, Vaza cu tufănele’’, ,, Tablou de primăvară (vară, toamnă, iarnă)’’, etc.

În munca fiecărei educatoare trebuie să existe elementul creator, deoarece ea este cea care îl stimulează, 
îl ajută şi îl încurajează pe copil în micile sale ,,creaţii’’. 
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ROLUL JOCULUI DIDACTIC ÎN PREGĂTIREA 
PREŞCOLARULUI PENTRU ŞCOALĂ

Profesor înv. preşcolar Ecaterina Dumitru
Grădiniţa Brabova, Dolj

 
Motto:

„Copilul râde: Înțelepciunea și iubirea mea e locul.
Tânărul cântă: Jocul și înțelepciunea mea-i iubirea.

Bătrânul tace: Iubirea și jocul meu e înțelepciunea.”
(Lucian Blaga, „Poezii”, Editura Cartea Românească, 1982)

Jocul constituie tipul fundamental de activitate a copilului preşcolar, datorită faptului că sub influenţa lui 
se formează, se dezvoltă şi se restructurează întreaga lui activitate psihică. Jocul este aşadar o piatră de temelie, 
un element vital în întreaga dezvoltare fizică , intelectuală, emoţională şi socială a copilului.

De mic, copilul încearcă să cunoască lumea reală, pe care vrea să o cucerească prin intermediul jocului: 
jocuri de mişcare, jocuri de creaţie. Se poate vorbi de o funcţie a jocului , care se schimbă în raport cu etapele de 
vârstă, jocul putând avea atât o funcţie de reflectare, distractivă sau motrică, dar şi o funcţie formativă. Adultul, 
folosind jocul în scopuri formativ-educative, a creat jocurile didactice, prin care educatoarele realizează o 
mare parte din sarcinile instructiv-educative ale activităţii din grădiniţă.

Prin conţinutul şi modul lor de desfăşurare, în cadrul jocurilor didactice se urmăreşte însuşirea de noi 
cunoştinţe dar, mai ales, consolidarea celor deja însuşite de copii în timpul altor jocuri. Elementele pe care le 
conţin jocurile didactice dau posibilitatea copilului să asimileze ceea ce este nou, fără a-şi da seama de efort, 
dar mai ales să înveţe jucându-se. Se îmbină astfel elementul distractiv cu cel instructiv. După cum afirma 
Edouard Claparede în „Psihologia copilului și pedagogia experimentală” : „Jocul este singura atmosferă în 
care ființa sa psihologică poate să respire și în consecință să acționeze. A ne întreba de ce se joacă copilul ar 
însemna să ne întrebăm de ce este copil, nu ne putem imagina copilărie fără râsetele și jocurile sale.”

Intrarea în clasa întâi marchează o schimbare însemnată în viaţa copilului pe care, alături de el o 
resimte şi familia. Se realizează acum dorinţa preşcolarului de a deveni şcolar. Dacă până atunci preşcolarul 
interpretează doar imaginativ şi exterior rolul de şcolar, odată cu intrarea în clasa întâi el ajunge într-o lume 
reală, organizată după reguli bine stabilite. Dacă la vârsta preşcolarităţii activitatea fundamentală este jocul, 
la vârsta şcolară rolul şi locul jocului este luat treptat de învăţarea şcolară, care devine o ocupaţie permanentă 
a elevului şi criteriu de evaluare socială a lui. Pentru însuşirea cunoştinţelor şi deprinderilor prevăzute în noul 
curriculum, la clasa întâi, copilul trebuie să aibă un anumit nivel de dezvoltare fizică şi intelectuală, în măsură 
să asigure condiţiile minime ale reuşitei la învăţătură. Este vorba atât de nivelul, de  volumul de informaţii de 
care dispune copilul, dar mai ales de fondul de instrumente mintale şi de mecanisme senzorio-motorii care să 
permită asimilarea datelor concrete şi verbale ce i se oferă  în cadrul lecţiilor. Acest deziderat este atins în mare 
parte prin intermediul jocurilor didactice.

Atât jocul, cât şi învăţarea solicită efort din partea copilului. Sunt jocuri în care copilul se implică până 
la epuizare, după cum sunt unele activităţi de tip şcolar care necesită o mai mare putere de concentrare, au 
un  coeficient ridicat de solicitare psihică. La joc elevii participă cu plăcere, acest tip de activitate răspunzând 
intereselor imediate ale acestora. De aceea în timpul jocului apare mai puţin senzaţia de oboseală, ea fiind 
asociată cu satisfacţia şi bucuria pe care le declanşează continuarea sau reluarea jocului. Activitatea de învăţare, 
pe de altă parte îi apare elevului ca ceva impus din exterior, fără trebuinţe interne şi fără să răspundă unor 
interese imediate. Deci, prin structura sa psihologică, jocul este motivat exclusiv intrinsec, pe când munca 
(învăţarea), cel puţin în faza iniţială este motivată exclusiv extrinsec.

Jocul îmbinat cu elemente de muncă este considerat o formă de adaptare facilă a elevilor la cerinţele 
mediului şcolar, atât în procesul de învăţământ cât şi în afara lui. Deşi este o activitate specifică îndeosebi 
copiilor de vârstă preşcolară şi şcolarilor mici, jocul-în general-şi cel didactic-în special- pregăteşte condiţiile 
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optime şi facilitează trecerea de la activitatea predominantă de joc la cea predominantă de învăţare. Acest tip 
de joc-şi anume jocul didactic- favorizează dezvoltarea iniţiativei, imaginaţiei, gândirii, abilităţilor motrice.

Pregătirea copiilor pentru activităţile şcolare comportă şi alte aspecte, implicate în învăţarea la disciplinele 
prevăzute în plaja orară a clasei întâi, îndeosebi citirea, scrierea, matematica şi cunoaşterea mediului. Pentru 
o învăţare eficientă, motivată îndeosebi intrinsec şi subconştient un rol deosebit de important revin metodelor 
de predare- învăţare activ- participative, prin intermediul cărora elevii învaţă jucându-se.  Rezultatele obţinute, 
efectul educativ al jocului didactic depinde foarte mult de modul în care este organizată această formă de 
învăţământ de către propunător(învăţător, educatoare). Un alt aspect îl constituie relaţia dintre elementele 
recreative şi cele de muncă, îmbinarea acestora având ca rezultat obţinerea unor performanţe motrice şi 
cognitive fără depunerea unor eforturi psihice deosebite şi fără extenuare fizică. Problema de bază rămâne 
însă asigurarea corelaţiei dintre elementele structurale ale jocului didactic, anume: conţinutul jocului, scopul 
urmărit, sarcina didactică, acţiunea de joc şi stabilirea regulilor. Abia când toate aceste deziderate sunt atinse, 
putem spune că jocul didactic şi-a atins măcar unul dintre numeroasele scopuri: 

- asigurarea dinamismului, a varietăţii şi bunei dispoziţii în cadrul activităţilor de învăţare;
-  restabilirea echilibrului psihofizic;
- furnizarea motivaţiei stimulatoare;
- fortificarea energiilor fizice şi intelectuale ale copiilor;
Rezolvarea problemelor educaţionale ce asigură introducerea copilului în sistemul de învăţământ primar 

se realizează nu atât prin activităţi speciale, cu caracter moralizator, ci treptat, îndeosebi prin intermediul 
jocului.  Făcând din învăţarea prin joc un stil obişnuit de lucru cu elevii, putem constata  progrese mai ales 
din partea copiilor slab dezvoltaţi intelectual sau cu un ritm lent de lucru. Astfel, treptat, vom observa o 
participare voluntară tot mai deschisă din partea elevilor, un interes sporit şi o evidentă plăcere pentru activităţi 
desfăşurate sub formă de joc didactic. În cadrul jocului, prin imitare, mimare, exersare, cercetare, copilul 
modelează creativ realitatea şi îşi dezvoltă progresiv propria personalitate. El învaţă să-şi cunoască şi să-şi 
respecte ”adversarul”, să recunoască fără invidie superioritatea acestuia. Toate aceste observaţii confirmă 
ceea ce Emil Planchard afirma despre joc şi anume că „Jocul copilului nu este numai o oglindă fidelă a 
personalității sale în formare, ci poate fi utilizat și ca auxiliar educativ și chiar drept bază a modelelor de 
predare.”

La clasa întâi – şi nu numai -adaptarea copilului la  munca şcolară se face mai uşor dând caracter de 
joc multor activităţi didactice desfăşurate. Astfel, conţinutul ştiinţific al învăţării apare în forme  atractive, 
asemănătoare jocului; primele noţiuni, primele deprinderi se formează îndeosebi prin intermediul situaţiilor 
de joc, mai ales dacă se are în vedere că între joc şi situaţiile reale există întotdeauna o asemănare formală, o 
analogie. Procesele intelectuale declanşate de joc , mai ales cele ale gândirii, îi conduc pe elevi la descoperirea 
unor adevăruri relativ noi pentru ei, transformându-se astfel în participanţi direcţi la propria lor formare. 

Sunt importante efectele psihologice ale jocului  şi în special cele ale jocurilor didactice. Prin joc, copilul 
învaţă ce este o sarcină, o cerinţă; îşi poate stăpâni instabilitatea emoţională, dobândeşte cunoştinţe şi îşi 
formează deprinderi într-un mod accesibil şi plăcut. Jocul se constituie într-o „cheie” în lărgirea spectrului 
relaţiilor inter-personale, disciplinarea conduitei, dezvoltarea unor capacităţi intelectuale (spiritul de observaţie, 
perspicacitatea). Jocul didactic are un rol important şi în amplificarea proceselor de orientare în spaţiu, în 
antrenarea voinţei (luarea rapidă a hotărârilor, deciziilor), dezvoltarea şi exersarea proceselor afective şi a 
expresiilor emoţionale. În cadrul jocurilor cu reguli stricte apar conflicte în urma încălcării regulilor jocului, 
aplanarea acestora evidenţiind maturizarea intelectuală şi afectivă a copiilor. Alături de aceasta, intensificarea 
şi dezvoltarea capacităţilor sale adaptative îl fac pe copilul de 6-7 ani apt să păşească într-o nouă etapă a 
dezvoltării sale - etapa şcolarităţii.
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PROIECTUL EDUCATIONAL „ECO-GRĂDINIŢA”
„SĂ DEZVOLTĂM UN MEDIU SĂNĂTOS !”

Profesor pentru învățământ preșcolar Silvia Ana Paraschiv 
Grădinița cu Program Normal Cataloi

ARGUMENT
Tema aleasa la lucrarea de cercetare pentru obtinerea gradului didactic I, a impus necesitatea acestui 

proiect pentru a-i apropia mai mult de mediul inconjurator pe copiii din grupa pe care o coordonez.
Mediul înconjurător ne asigură conditiile necesare vietii, însa depinde de noi dacă dorim să folosim 

aceste elemente eseţiale în mod util sau dacă vrem să ocolim acest aspect al vieţii noastre. Poluarea planetei se 
agravează pe zi ce trece şi se pare că populaţia nu acordă interes acestui proces nociv. Ocrotirea planetei este 
o problemă mondială şi, tocmai de aceea, fiecare om trebuie să-şi asume această responsabilitate. Starea de 
sănătate nu poate fi menţinută respirănd aer poluat, consumând alimente şi apă contaminată cu pesticide sau 
alte substanţe chimice.

Pentru că viaţa nu poate fi separată de mediu, educaţia trebuie făcută si în direcţia protecţiei mediului.

SCOP
Înţelegerea modului de funcţionare a mediului, de apariţie a problemelor legate de mediu şi de rezolvare 

a acestor probleme. Dezvoltarea unor responsabilităţi personale şi civice ale copiilor, conştientizarea necesităţii 
protejării mediului.

Încurajarea copiilor pentru a deveni factori activi ai protecţiei mediului, acţionând şi modificându-şi 
propriul stil de de viaţă precum şi pe cel al persoanelor din jur.

 OBIECTIVE:
•	 Dezvoltarea experienţei şi formarea capacităţii de a folosi cunoştinţele şi abilităţile căpătate în luarea 

unor decizii bine gândite, pozitive, pentru rezolvarea problemelor de mediu.
•	 Formarea unei atitudini ecologice active şi responsabile care să permită manifestarea unei conduite 

adecvate în relaţia cu mediul, prin acţiuni concrete de refolosire a deşeurilor colectate
•	 Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a problemelor legate de reciclarea , recondiţionarea şi 

refolosirea deşeurilor din mediul înconjurător, stimularea curiozităţii pentru investigarea şi descoperirea 
soluţiilor practice de utilizare a acestora

•	 Conştientizarea rolului fiecăruia dintre noi în realizarea unei lumi mai bune şi a unui mediu mai sănătos
•	 Dezvoltarea abilităţilor necesare identificării şi investigării problemelor de mediu în scopul participării 

lor la rezolvarea acestora.
•	 Implicarea părinilor, prescolarilor, comunităţii locale,agentilor economici în crearea unui mediu 

sănătos şi sigur pentru copii
•	 Oferirea şansei copiilor de a-şi exprima ideile personale şi de a-şi manifesta o atitudine personală 

legată de responsabilitatea pe care şi-o asumă în privinţa mediului în care trăiesc
•	 Conştientizarea relaiilor existente între un mediu sănătos şi propria noastră sănătate.
•	 Conştientizarea părinţilor şi comunităţii locale cu privire la rolul şi importanţa educaţiei ecologice de 

la o vârstă timpurie, rol asumat în cea mai mare parte de grădiniţă
•	 Sensibilizarea comunităţii cu privire la unele probleme de mediu şi căutarea de soluţii pertinente

GRUP ŢINTĂ:
•	 18 de copii preşcolari cu vârste cuprinse între 5 şi 6/7 ani înscrişi în  grupa mare-pregatitoare la Grădiniţa 

cu Program Normal CATALOI
•	 Părinţi
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DURATA PROIECTULUI: Un an scolar

RESURSE UMANE:
•	 cadre didactice de la Grădinita Cataloi –COORDONATOR PARASCHIV SILVIA ANA
•	 părinţii copiilor
•	 administrator Asociatia de Pescari  Lebada Enisala:BOGATU ION VALERIU
•	 reprezentantul  comunităţii locale DUMITRACHE STELA
•	 padurarul de la Ocolul Silvic Telita :GHEORGHE TRAIAN

RESURSE MATERIALE:
•	 materiale informative{ cărţi, pliante, reviste,casete, CD-uri, etc}
•	 calculator, televizor
•	 hârtie xerox, carton, materiale textile, hârtie pentru afişe, postere, fluturaşi
•	 puieţi, răsaduri, seminţe, ghiveci, pământ, animale, peşti
•	 diverse materiale reciclabile
•	 saci menajeri pentru colectarea deseurilor

FORME DE REALIZARE
Activităţi de tip şcolar şi extraşcolar prin:
•	 observări / convorbiri
•	 experimente / investigaţii
•	 acţiuni practice
•	 povestiri ştiinţifice
•	 desene / activităţi practice
•	 plimbări, excursii, drumeţii
•	 jocuri de rol, distractive, de mişcare
•	 colecţii ,expoziţii
•	 orientări turistice, labirinturi ecologice
•	 scenete ecologice, spectacole, concursuri

REZULTATE AŞTEPTATE:
•	 aptitudini de îngrijire, de curăţenie şi evitarea risipei
•	 folosirea diverselor materiale din natură
•	 familiarizarea copiilor cu tipuri de organisme şi materiale
•	 cunoaşterea diverselor fenomene, investigarea lor
•	 păstrarea sănătăţii prin evitarea poluării
•	 realizarea unor obiecte de artă folosind materiale reciclabile
•	 îngrijirea animalelor şi a plantelor
•	 participarea directă la acţiuni de curăţire a spaţiului verde si a unor spaţii de joacă
•	 colectarea deşeurilor
•	 marcarea , prin acţiuni directe, a zilelor importante ale Ecologiei : Ziua Pasarilor, Ziua  Mediului,  Ziua 

Arborilor, Ziua Mondiala  a Apei, Ziua  Pământului, Luna Pădurii, etc, 
•	 copiii vor confectiona jurnale, albume, vor desena, modela şi picta inspiraţi de activităţile de protejare 

şi îngrijire a mediului

RESPONSABILITĂŢILE CELOR IMPLICATI:
•	 întocmirea planificării activitatilor;
•	 asigurarea mijlocului de transport pentru deplasari de catre partenerii implicati in proiect;
•	 identificarea resurselor materiale;
•	 dezvoltarea reţelei de “voluntari ecologişti”;



56

•	 mobilizarea copiilor;
•	 atragerea părinţilor şi a comunităţii locale;
•	 utilizarea unor metode eficiente, activ-participative, în desfăşurarea activităţilor cu caracter ecologic;
•	 organizarea de excursii şi drumeţii în natură;
•	 confecţionarea de albume şi expoziţii cu lucrări ale copiilor.

EVALUAREA PROIECTULUI
- expozitii
- panoul proiectului in gradinita
- fotografii, albume.

Proiectul “ECO GRĂDINIŢA” se desfăşoară cu sprijinul INSTITUTULUI DE CERCETARE SI 
ASOCIATIA DE PESCARI ,,LEBADA’ ENISALA reprezentata de aministratorBOGATU ION VALERIU, 
Primaria Comunei Frecatei reprezentata de DUMITRACHE STELA si padurarii de la Ocolulul Silvic Telita, 
reprezentant GHEORGHE TRAIAN si a parintilor.

Speram ca prin actiunile noastre sa contribuim la asigurarea unui mediu inconjurator sanatos, să tragem 
un semnal de alarma pentru cei ce nu cunosc că “omul face parte din natura”. Distrugând natura, distrugem 
omenir
  

PROGRAMUL ACTIVITATILOR

Septembrie – mediatizarea proiectului in gradinita – prezentarea temelor si incheierea parteneriatului 
cu Asociatia de Pescari Lebada Enisala .

Octombrie – ,,Un colt din Delta Dunarii” – ,plimbare pe faleza pentru a vedea Fluviul Dunarea si a 
intelege ce inseamna o apa poluata, vizita la gara fluviala.Aceasta actiune este sustinuta financiar de catre 
parinti si Primaria Comunei Frecatei.

Noiembrie – ,,Cum se inmultesc pestii?” vizita la Institutul de cercetare – punct de lucru Enisala unde 
copiii din grupa pregatitoare afla cum se inmultesc pestii si impreuna cu pescarii de la Asociatia Pescareasca 
Lebada-Enisala ecolgizeaza zona colectand toate peturile de pe marginea canalului. Aceasta actiune se 
desfasoara cu sprijinul Domnului Bogatu Ion Valeriu care pune la dispozitia celor mici mijlocul de transport 
pentru deplasare.

Martie – ,,Delta Dunarii-Colt de Rai Minunat” Proiect tematic desfasurat pe parcursul a 4 saptamani – 
copiii impreuna cu educatoarea si parintii se deplaseaza la Tulcea la Dunarea Veche pentru a putea observa inca 
o data o mica parte din ceea ce inseamna Delta Dunarii.Aceasta actiune este sustinuta financiar de Primaria 
Comunei Frecatei care a pus la dispozitia coordonatorului mijlocul de transport necesar deplasarii.

Aprilie – vizita la Padurea Telita –,,Bujorii-plante ocrotite de lege vizitarea poienitei cu bujori si 
ecologizarea zonei de langa poienita – actiune de voluntariat impreuna cu padurarii de la Ocolul Silvic Telita.
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GRADINIȚA DE VARĂ,  
O ALTFEL DE GRĂDINIȚĂ

Prof. Szabo Aurela
Gradinița cu Program Normal Veronica, Vișeu de Sus

ARGUMENT
Un program deosebit, care vine în sprijinul copiilor și al părinților, s-a desfășurat în perioada 14-30 iunie 

2010 la Grădinița Veronica, sub genericul „Grădinița de vară, o altfel de grădiniță”.
Micuții ce nu au plecat încă în vacanță, pot petrece câteva ore zilnic îndeletnicindu-se cu tot felul de 

activități plăcute si instructive. De aceea, am ales pentru acest program de vară activitățile cele mai frumoase 
si cu cel mai mare impact la copii, care îi vor tine ocupați cel puțin doua săptămâni, timp în care vor afla 
informații noi, de interes pentru ei, într-un curs de vara lejer și util în același timp.

Pentru aceşti copii, am organizat, în grădiniță, un cadru favorabil petrecerii vacanţei de vară, creativ şi 
recreativ și un program deosebit. S-a asigurat un climat favorabil manifestării curiozității, a acțiunii directe a 
copilului cu materiale, un climat stimulativ al exprimării verbale și comunicării între copii. 

SCOP
Integrarea în colectivitate a copiilor, care nu au frecventat cursurile grădiniţei, din diferite motive (situație 

economică precară, costurile directe și conexe implicate, faptul că mulți părinți pleacă la muncă în străinătate, 
ceea ce ii obliga să-și lase copiii în grija bunicilor sau a fraților mai mari, familiile numeroase, copii cu nevoi 
speciale, copii din centrele de plasament familial.).

In toate activitățile s-au aplicat strategii, forme organizatorice adecvate tratării individuale si diferențiate, 
pentru a stimula si antrena cât mai intens participarea activă a fiecărui copil la propria formare. 

OBIECTIVE
•	 formarea unor capacități și deprinderi necesare desfășurării activității de tip școlar;
•	 stimularea curiozității, interesului si implicării copiilor în realizarea unor activități specifice pregătirii 

lor pentru scoală;
•	 dezvoltarea atitudinilor favorabile inițierii și menținerii unor relații de cooperare în grup (vârsta, gen, 

statut social) a motivației pentru activitățile școlare

ACŢIUNI
Conținuturile învățării au fost predominant procedurale, centrate pe copil, integrând noțiuni accesibile, 

in condițiile specifice grădiniței, pentru adaptarea cu uşurinţă la activitatea de tip şcolar:
•	 Activități de acomodare si familiarizare cu noii colegi (întâlnirea de dimineață);
•	 Activități pe sectoare (pictură, jocuri de rol, construcții, lecturi);
•	 Jocuri exercițiu – ed. limbajului, matematică, cunoașterea mediului);
•	 Activități în cadrul CRED (vizionare, lectură, jocuri pe calculator, întâlniri cu învățători, medici, 

psiholog, părinți);
•	 Învățarea unor dansuri și cântece accesibile vârstei;
•	 Jocuri distractive, Jocuri de mișcare și întreceri sportive;
•	 Excursii, plimbări, vizite în localitate și în afară;
•	 Expoziții cu lucrările copiilor;
•	 Activitate festivă de încheiere, cu participarea părinților, reprezentanților comunității locale;
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CONCLUZII
La nivelul învăţământului preşcolar, acţiunile întreprinse în acest scop sunt mai puţine, sau mai puţin 

popularizate şi considerăm de bun augur iniţierea unor astfel de proiecte. Ne dorim ca încercarea noastră să dea 
roade şi să aibă succes, reprezentând un proces de optimizare, de suport şi de recuperare a potenţialului atât de 
divers al copiilor, indiferent de mediile din care provin, de situaţia lor socială sau materială.

Vacanţa trebuie să reprezinte pentru copii un punct de referinţă, de amintiri plăcute şi diverse, dar în 
acelaşi timp stimulatoare atât pentru aceştia cât şi pentru educatoare, oferindu-le tuturor posibilitatea de a se 
redescoperi, de a-şi testa limitele şi de a învăţa lucruri noi şi inedite, care nu sunt posibil de realizat în condiţii 
obişnuite. Oferindu-i copilului o multitudine de experienţe de învăţare, fructificând pornirea sa nestăpânită 
de a face în permanenţă ceva, îi uşurăm integrarea în învăţământul de masă, oferindu-i ceea ce îi este necesar 
pentru a evolua spre o nouă calitate.

BIBLIOGRAFIE:
•	 M.E.C., Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de 6/7ani, Bucureşti, 2008
•	 M.E.C., Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa d copii, Bucureşti, 2005
•	 Grama, Filofteia- Ghid pentru proiecte tematice, Editura Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008
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ABORDAREA CURRICULUMULUI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
DIN PERSPECTIVA NOILOR EDUCAŢII

Prof.înv.preșc. Mariana-Vasilica Popa 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Pitești

Promovarea în educaţia preşcolară a „noilor educaţii” (educaţia ecologică, educaţia rutieră, educaţia 
sanitară, educaţia pentru timpul liber, educaţia pentru democraţie etc.) a presupus şi îmbunătăţirea practicilor 
educative prin introducerea unor noi modalităţi de realizare a obiectivelor propuse.

Indiferent de epocă, acceleraţia progresului a creat un mediu nou de viaţă şi o nouă conştiinţă, a 
produs schimbări radicale în toate aspectele vieţii oamenilor: în domeniul profesional, în cel demografic, în 
configuraţia geopolitică a lumii, schimbarea stilului de viaţă etc. La toate acestea omul a trebuit să se adapteze. 
Apărarea păcii, salvarea mediului, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, promovarea unor noi 
ordini economice etc. sunt imperative ale problemelor lumii contemporane, iar răspunsul sistemelor educative 
la acestea îl constituie „noile educaţii”.

In grădiniţă, demersurile educative se desfăşoară utilizând cele mai eficiente strategii didactice care să 
contribuie efectiv la dezvoltarea personalităţii fiecărui copil, la educarea pentru o mai bună convieţuire în 
grupurile sociale, la deschiderea personalităţii umane către angajare, cooperare, comunicare, încredere şi spirit 
novator.

Forma de învăţare a preşcolarului este imitaţia. Şi cum societatea contemporană oferă tot mai frecvent 
exemple negative, este explicabil de ce munca educatoarelor devine tot mai grea. Educatoarea se află într-o 
permanentă căutare a celor mai eficiente căi şi mijloace prin care să contracareze influenţele negative oferite. 
La grădiniţă, educatoarea creează în faţa copilului o imagine pe care copilul s-o poată imita, iar atunci când 
greşeşte este corectat, fără cuvinte jignitoare, prin explicaţii, convorbiri, în vederea clarificării problemelor 
apărute şi pentru a păstra o constanţă în conduită.

Conţinutul învăţământului preşcolar este organizat pe domenii de activitate ce cuprind educarea 
limbajului, educaţia pentru ştiinţă, educaţia pentru societate, educaţia estetică, educaţia psihomotrică. Foarte 
interesant şi absolut necesar este domeniul educaţiei pentru societate care integrează elemente de cultură 
moral-civică (ce pregăteşte copilul pentru educaţia civică din şcoală, dar şi pentru viaţă) şi educaţia practică 
şi gospodărească (ce pregăteşte copilul pentru viaţa de familie, pentru activitatea casnică, dezvoltându-l, în 
acelaşi timp, psihomotric).  

Fiecare activitate sau joc dispune de multiple valenţe specifice pentru educarea morală şi civică a 
preşcolarilor. Astfel, copiilor li se formează reprezentări simple despre bine şi rău, despre cinste şi necinste, 
despre adevăr şi minciună, despre muncă şi lenevie, disciplină şi indisciplină, li se transmit emoţii şi 
sentimente, devin sensibili la acţiunile morale.

Activităţile de dezvoltare a limbajului, prin anumite conţinuturi abordate, realizează aspecte ale educaţiei 
moral- civice prin însuşirea sintagmelor exprimării politicoase, ale salutului, prin educarea expresivităţii 
cu efecte asupra conduitei morale. Am propus copiilor jocul „ Ce învăţăm de la personajele din poveşti”. 
Concluzia este aceea că personajele aderă afectiv la comportamentele pozitive ale eroilor preferaţi. Copiii îşi 
doresc să fie viteji, curajoşi, puternici, să domine răul, aşa cum este Făt Frumos, vor să-l pedepsească pe cel 
care înşală, minte, este leneş, egoist.

Activităţile de cunoaştere a mediului înconjurător ajută copiii să cunoască şi să respecte fiinţa umană şi 
vieţuitoarele, să-şi însuşească normele morale ale colectivităţii aparţinătoare, să-şi iubească localitatea natală 
şi ţara, să iubească şi să preţuiască natura.

Activităţile de educaţie estetică (desen, pictură, modelaj) şi activităţile practice au interesante valenţe 
pentru educaţia morală. Jocul de creaţie, sub toate aspectele sale, reprezintă o metodă fundamentală în educaţia 
preşcolarilor, o oportunitate pentru consolidarea unor comportamente moral-civice. Jocurile de mişcare educă 
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stăpânirea de sine, dezvoltă spiritul de disciplină şi echipă, îi învaţă să trăiască în grup, să se încadreze într-o 
disciplină fermă. Vizitele la muzeu, expoziţiile, vizitarea diferitelor instituţii s-au dovedit utile şi au oferit 
posibilitatea de a urmări comportarea preşcolarilor în situaţiile date.

Vizionările şi spectacolele sunt valoroase datorită faptului că apelează la afectivitatea copilului, 
producând impresii puternice asupra copiilor.

Bibliografie:
- Mihai, Stanciu, „Reforma conţinuturilor învăţământului” – Cadru metodologic, Editura Polirom, Bucureşti, 
1999;
- Mariana, Momanu, „Introducere în Teoria Educaţiei”, Editura Polirom, Bucureşti, 2002;
- Rodica, Mariana, Nicolescu, „Pedagogie preşcolară” – Sinteze, Editura Pro Humanitas, Bucureşti, 1999.
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PROGRAMA ACTIVITĂȚII OPȚIONALE
,,MICII PICTORI”

Prof. Claudia Aurelia Erofei 
Grădinița nr. 3,,Steb by Step” Tulcea

TIPUL OPTIONALULUI:  la nivelul domeniului estetic si creativ
DENUMIREA OPTIONALULUI: „Micii pictori”
NIVELUL: 5 – 7 ani
DURATA OPTIONALULUI: un an / o activitate pe saptamana.
AN SCOLAR: 2010 – 2011
PROPUNATOARE: Erofei Claudia Aurelia

ARGUMENT

„Ochiul are nevoie de culoare cum are nevoie de lumina”
   

Arta reprezinta un mijloc pretios de exprimare de la o varsta la care abilitatile verbale sunt relativ 
limitate si un prilej de exersare si dezvoltare a creativitatii.

Activitatea plastica din gradinita este foarte indragita de copii, acestia fiind atrasi de culoare, de 
diversitatea tehnicilor de lucru, prin care isi pot dovedi spontaneitatea, creativitatea si pot da frau liber 
imaginatiei si fanteziei. De aceea, unul din scopurile acestor activitati este de a-i face pe copii sa inteleaga si 
sa respecte frumosul din natura si arta si de a fi ei insisi creatori de frumos.

De asemenea se realizeaza si se antreneaza la copii coordonarea oculo-motorie, dezvoltarea muschilor 
mici ai mainii, simtul proportiilor, orientarea spatiala, toate acestea fiind elemente de sprijin in invatarea 
scrierii la clasa I.

Intr-o societate in care se preia tot mai mult ,,din mers”, la propriu, din strada, iar mijloacele  de  
captare vizuala  au  ajuns aproape agresive, imi propun pentru un an o educare metodica a ochiului, a 
capacitatii de a prelua selectiv informatia si de a o ,,citi” corect.

OBIECTIVE CADRU

- Formarea unor  deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi, modelaje;
- Realizarea unor corespondente intre diferitele elemente de limbaj plastic si forme, obiecte din mediul 

inconjurator(natura, arta si viata sociala);
- Stimularea expresivitatii si a creativitatii prin desen, pictura, modelaj. 

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ ȘI EXEMPLE DE COMPORTAMENTE :

1. Sa obtina efecte plastice, forme spontane si elaborate prin tehnici specifice picturii.
Exemple de comportamente :
- sa aplice, pe suprafete date sau libere, culoarea(cu pensula, buretele, degetul, palma, ghemotocul de 

hartie,ghemul de ata, tesaturi rare, stampila, peria, tubul);
- sa obtina efecte plastice prin combinarea culorilor sau alte tehnici(fuzionare, presare, suprapunere, 

decolorare, stropire);
- sa realizeze compozitii plastice cu teme date sau la libera alegere, prin prelucrarea formelor spontane 

(punct, adaugarea unor linii, puncte) prin intermediul carora isi exprima sentimente si emotii traite.
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2. Sa recunoasca elemente ale limbajului plastic si sa  diferentieze forme si culori in mediul 
inconjurator.

Exemple de comportamente:
- sa observe culori, puncte, linii, forme in mediul inconjurator;
- sa discrimineze culori dupa criterii asociate unor aspecte intalnite in mediul apropiat;
- sa identifice punctul mare, mic, des, rar;
- sa compare linii drepte, orizontale, verticale;
- sa diferentieze forme de obiecte, oameni, animale, plante, forme geometrice.
3. Sa cunoasca si sa diferentieze materiale si instrumente de lucru, sa cunoasca si  sa aplice reguli de 

utilizare a acestora.
Exemple comportamente:
- sa denumeasca materiale si instrumente de lucru pentru pictura (hartie, carton, sticla, lemn, tempera, 

pensula);
- sa sesizeze caracteristicile si transformarile materialelor in timpul lucrului.
- sa aplice reguli de utilizare a materialelor si instrumentelor, astfel incat sa asigure protectia sanatatii 

proprii si a celorlalti.
4. Sa utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activitati plastice concrete.

Exemple de comportamente:
- sa foloseasca cuvinte si expresii specifice activitatilor artistico-plastice(sablon, amprenta, 

stropire, decolorare, stampilare etc);
- sa descrie actiuni specifice tehnicilor folosite in cadrul activitatilor plastice.

5. Sa compuna in mod original si personal spatial plastic, utilizand materiale si tehnici diverse alese 
de el.

Exemple de comportamente:
- sa execute lucrari colective / individuale prin combinarea diferitelor tehnici de lucru;
- sa participle la crearea cadrului estetic specific ambiental;
- sa modifice modelul dat prin adaugare sau restructurare.

6. Sa interpreteze liber, creativ lucrari plastice exprimand sentimente estetice.
Exemple de comportamente:
- sa descopere semnificatia lucrarilor prin analiza culorilor, formelor, liniilor;
- sa descrie lucrarile proprii sau ale celorlalti copii, tinand cont de aspectul lor si de sentimentele pe care 

acestea le trezesc in sufletul copiilor.

CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII:

1. Familiarizare cu materiale si instrumente de lucru( acuarela, tempera, guasa, lemnul, cartonul, sticla, 
pensule de diferite tipuri si marimi, paleta pentru amestecul culorilor);

2. Cunoasterea culorilor(culori calde/reci, nonculori, culori primare/binare);
3. Tonuri, ruperea tonurilor, monocromie (tonuri inchise/deschise, monocromie);
4. Nuante (pictura pe carton – mici tablouri cu peisaje).
5. Pictura pe sticla / pe lemn / pe panza.
6. Semnificatia culorilor principale.
7. Construirea si corectarea liniara a formei cu pensula.
8. Pata de culoare.

MIJLOACE DE REALIZARE:
- Pictura pe suprafete diferite si cu instrumente variate;
- Dactilopictura;
- Vizite la Galeriile de Arta;
- Expozitii cu lucrari realizate de copii.
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TEMATICA ORIENTATIVĂ

- Ne jucam cu culori
- Deschidem cu alb si inchidem cu negru
- Crizanteme violete
- Toamna in parc
- Camp cu flori
- Margele colorate in sirag
- Ploua si bate vantul
- Copacii / Frunze ruginii
- Cos cu fructe
- Fluturi colorati
- Baloane colorate
- Labirint
- Jocul culorilor
- De-a fabricantii de culori
- Artificii colorate
- Padurea cu brazi
- De ziua mamei
- Crenguta inmugurita
- Semnul de carte
- Oul incondeiat
- Darurile iepurasului
- Frize cu flori
- Gaze colorate
- Harnicie si talent
- O zi la mare / munte.

MODALITĂȚI DE EVALUARE:

- Expozitii
- Concursuri
- Oferim daruri cu diferite ocazii
- Comercializare felicitari / martisoare
- Albumul grupei

BIBLIOGRAFIE:
- Curriculum pentru invatamantul prescolar, Didactica Publishing House, 2009;
- Georgeta Botez, Dana Solovastru ,,Atlas cu elemente de limbaj plastic “ (indrumator pentru educatoare ), 
Aramis 2007.
- Revista Invatamantului Prescolar nr.4/2007.
- ,,Marea Carte a celor mici”, Enciclopedia RAO, 2004.
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ACTIVITATE TEMATICĂ INTEGRATĂ 
„ANUL ŞI FIICELE LUI” 

 
                                                                              Prof. înv. preşcolar: Florina Ruscu  

                                                                             Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1 Slatina 
 

TEMA ANUALĂ : „CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?” 
TEMA PROIECT : „ANUL ŞI FIICELE LUI” 
SUBTEMA : „SALVAŢI ANOTIMPURILE!” 
 

CENTRE DE INTERES DESCHISE  
ŞI MATERIALELE PUSE LA DISPOZIŢIE 

BIBLIOTECĂ ARTĂ 
- imagini reprezentând cele patru anotimpuri; 
- cărţi de dimensiuni mici din carton colorat; 
- lipici.  

- carioca, acuarele, pensula, apă; 
- creioane colorate; 
- planşete, plastilină. 

CONSTRUCŢII  

- truse de construcţii.  
 

DOMENIILE IMPLICATE : 
1.	 DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE 
2.	 DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE 

 
SCENARIUL ZILEI 

DESCRIS PE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 
 

 I. ACTIVTĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP) 
Întâlnirea de dimineaţă : „De vorbă cu anotimpurile!” – Discuţii libere – exemple de bună 
purtare 

1.	 Salutul : Copiii sunt întâmpinaţi cu salutul : „Bună dimineaţa, micii salvatori!” 
2.	 Calendarul naturii : Se completează calendarul naturii cu reperele temporale ale zilei : 

anotimp, ziua, data, anul. Se precizează caracteristicile climaterice ale zilei. 
3.	 Activitatea de grup : Se audiază „Anotimpurile” de Vivaldi. 
4.	 Noutatea zilei : Se realizează printr-o discuţie cu copiii despre cum consideră ei că ar fi 

viaţa noastră dacă nu ar exista anotimpuri.  
Rutine : „Ştiu să lucrez ordonat” – deprinderea de a păstra curăţenia la locul de joacă şi de lucru. 
Această deprindere se exersează prin toate activităţile desfăşurate în cursul zilei. 
Tranziţie : „Alege măsuţa potrivită!” Copiii sunt dirijaţi către centrele de lucru prin redarea unor 
versuri de către educatoare :  

Centrul Artă : Cu creionul ne jucăm  
                          Şi frumos noi desenăm 
                          Multe lucruri, minunate 
                          Lucrări frumos realizate. 
Centrul Construcţii : În zare-ndepărtată 
                                  Castele se ivesc. 
                                  Unde prinţese şi prinţi, 
                                  Acolo locuiesc. 
Centrul Bibliotecă : Noi suntem cercetaşi, 
                                 De aceea vă rugăm 
                                 Să nu ne deranjaţi 
                                 Căci misterul cărţilor trebuie să-l aflăm. 
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II. ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES (ALA) 
Tema proiectului : „Anul şi fiicele lui” 
Scopul activităţii : 

-	 stimularea imaginaţiei creatoare a copiilor prin iniţierea şi desfăşurarea jocului, precum şi 
prin exprimarea originalităţii, în scopul realizării sarcinilor propuse; 

-	 dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor 
verbale orale; 

-	 stimularea expresivităţii şi creativităţii prin pictură. 
Obiective operaţionale : 

-	 să participe la activităţile de grup atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor; 
-	 să utilizeze un limbaj corect din punct de vedere gramatical; 
-	 să pună întrebări şi să răspundă adecvat; 
-	 să utilizeze corect instrumentele de lucru şi toate materialele puse la dispoziţie; 
-	 să aplice în situaţii noi tehnici de lucru însuşite pentru a realiza compoziţii originale; 
-	 să propună posibilităţi de valorificare a propriei lucrări; 
-	 să păstreze ordinea şi curăţenia în spaţiul de lucru; 
-	 să parcurgă toate etapele „proiectului” în realizarea construcţiei; 
-	 să îmbine armonios formele în scopul realizării temei; 
-	 să găsească utilitatea potrivită construcţiei realizate; 
-	 să manifeste spirit de colaborare în realizarea originală a construcţiei; 
-	 să-şi dirijeze efortul către centrele de interes vizat de educatoarele; 
-	 să răspundă prompt la cerinţele educatoarei; 
-	 să realizeze compoziţii originale prin aplicarea tehnicilor de lucru învăţate. 

Strategii didactice : 
Materiale : imagini reprezentând cele patru anotimpuri, fise, creioane colorate, lipici, carton, 
„cufărul fermecat”, truse de construit, fişe de interdisciplinare. 
Metode şi procedee : brainstormingul, expunerea, povestirea, munca în echipă, aprecierea 
verbală, explicaţia, problematizarea, exerciţiul, demonstraţia, conversaţia. 
Forme de organizare : frontal, individual, în grupuri. 
Bibliografie : 

1.	 M.E.C.I. „Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3 – 6/7 ani), 2008; 
2.	 H. Barbu, E. Popescu, „Activităţi de joc şi recreativ distractive”, EDP, Bucureşti, 1994. 

 
PROIECT DE ACTIVITATE 

ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES 
 

Centru de interes  
Tema  
Mijloc de 
realizare 

Obiectiv Sarcini de lucru Strategii didactice Evaluare 

Metode şi 
procedee 

Material didactic 

 
 
 
Bibliotecă  
 
Cărticica 
anotimpurilor 
 
 
 
 convorbire 
lipire 
aplicaţie 

- să descrie 
imaginile date, 
recunoscând 
anotimpul; 
- să aleagă 
imaginile în 
funcţie de 
anotimpul 
preferat ; 
- să realizeze o 
carte, utilizând 
imaginile 
selectate; 
- să lipească 
imaginile alese; 

„Recunoaşte şi 
denumeşte 
anotimpul 
reprezentat în 
imagine. Aşează 
aceste imagini în 
funcţie de 
anotimpul pe care 
îl reprezintă.  
 
 
Lipeşte imaginile 
selectate, 
realizând o carte 
pentru centrul 

 
 
Observaţia 
 
 
Conversaţia 
 
 
Exerciţiul 
 
 
 
Lucrul în echipă 
 
 

 
 
 
Imagini 
reprezentând 
anotimpurile 
 
 
 
Cărţi de 
dimensiuni mici 
din carton 
colorat 
 
 

Ascultă cu 
atenţie şi 
interes 
explicaţiile 
educatoarei 
 
 
Înţeleg şi reţin 
sarcinile 
 
 
Evaluarea 
orală 
individuală şi 
de grup 



66

-să-şi aprecieze 
propria lucrare, 
precum şi pe a 
celorlalţi; 
- să găsească o 
utilitate lucrării 
realizate. 

tematic al 
proiectului. 

Tehnici specifice 
colajului 

 
Lipici 

 
 
Evaluarea prin 
produsele 
realizate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artă 
 
„Anotimpul 
preferat” 
 
Desen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „Pomul în cele 
patru 
anotimpuri” 
 
 
 
Modelaj 

- să redea plastic 
elementele 
caracteristice 
anotimpului ales; 
- să fie capabili să 
redea în lucrările 
lor plastice 
culorile 
anotimpurilor; 
- să utilizeze 
corect 
instrumentele de 
scris; 
- să aplice în 
situaţii noi 
tehnicile de lucru 
însuşite anterior 
pentru a realiza 
compoziţii 
originale; 
- să propună 
posibilităţile de 
valorificare a 
lucrărilor 
realizate; 
- să păstreze 
ordinea şi 
curăţenia în 
spaţiul de lucru; 
- să exprime 
verbal acţiunile 
efectuate; 
- să respecte 
poziţia corectă a 
corpului faţă de 
suportul de lucru 
pentru o bună 
coordonare 
oculo-motorie; 
- să modeleze 
ceea ce i se cere, 
utilizând tehnicile 
de lucru însuşite 
anterior; 
- să respecte 
poziţia corectă a 
corpului faţă de 
suportul de lucru 
pentru o bună 
coordonare oculo 
– motorie; 
- să verbalizeze 
acţiunile 
întreprinse, 
folosind un 

 
 
 
 
 
 
 
„Descrie plastic 
anotimpul 
preferat”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Modelează 
pomul în cele 
patru anotimpuri”  

 
 
 
 
 
Surpriza 
 
 
Observaţia 
 
 
Conversaţia 
 
 
Exerciţiul 
 
 
 
Lucrul în echipă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnici specifice 
modelajului 
 
 
 
Lucrul 
individual 

 
 
 
 
Coală de desen 
 
 
 
 
 
Creioane 
colorate 
 
 
 
 
 
Markere de 
diferite culori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planşete 
 
 
 
Plastilină 

 
 
 
 
Ascultă cu 
atenţie 
sarcinile 
 
 
 
Redă plastic 
elementele 
caracteristice 
unui anotimp 
 
 
 
 
 
 
Verbalizează 
 
 
 
 
 
Evaluarea 
globală 
 
 
 
 
 
Evaluarea 
individuală 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluarea prin 
produsele 
realizate 
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limbaj plastic 
adecvat. 

 
 
 
Construcţii 
 
„Palatul 
Împăratului An” 

- să construiască 
prin alăturare, 
îmbinare, 
suprapunere, 
utilizând ambele 
mâini; 
- să relaţioneze cu 
partenerii de joc; 
- să formuleze 
propoziţii despre 
construcţiile 
realizate; 
- să aprecieze 
produsul realizat, 
găsindu-i o 
utilitate. 

 
 
„Foloseşte trusele 
puse la dispoziţie 
şi realizează 
construcţia 
sugerată” 

 
 
 
 
 
Explicaţia 

 
 
 
 
Truse de 
construcţii 

Înţeleg şi reţin 
sarcinile 
 
Rezolvă 
sarcinile prin 
cooperare 
 
Evaluarea prin 
produsele 
realizate 

   
 III. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE) 
Tema activităţii : „Salvaţi anotimpurile!” 
Domenii experienţiale : DLC/DOS 
Forma/mijloc de realizare : Activitate integrată – joc didactic/aplicaţie 
Scopul activităţii : 
Informativ : 
-	 verificarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor 
structurilor verbale orale; 
-	 dezvoltarea creativităţii / expresivităţii verbale, a fluenţei şi originalităţii în vorbire şi gândire; 
Formativ : 
-	 consolidarea deprinderii de a efectua analize şi sinteze fonetice complete; 
-	 dezvoltarea calităţilor gândirii (stabilitate, flexibilitate), a operaţiilor gândirii (abstractizarea, 
generalizarea, compararea); 
-	 consolidarea cunoştinţelor despre tehnicile de lucru necesare prelucrării materialelor în scopul 
realizării unor produse simple; 
-	 consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motric. 
Educativ : 
-	 educarea capacităţii de a exprima verbal şi nonverbal emoţii, sentimente, idei şi opinii proprii; 
-	 cultivarea interesului pentru activitatea de învăţare; 
-	 trezirea interesului pentru o vorbire corectă, coerentă, cursivă; 
-	 educarea abilităţii de a intra în relaţie, de a comunica şi coopera cu membrii grupului din care 
face parte. 
Obiective operaţionale : 
Cognitive : 
-	 să descrie imaginile prezentate exprimându-se corect în propoziţii, fraze; 
-	 să exprime corect singularul şi pluralul unor substantive; 
-	 să recunoască semnele de punctuaţie şi să le utilizeze corect în funcţie de intonaţie; 
-	 să găsească cuvintele cu acelaşi înţeles (sinonime), cuvinte cu înţeles opus (antonime), 
omonimele unor cuvinte date incluzându-le în propoziţii logice; 
-	 să completeze propoziţii eliptice enunţate, care fac referire la situaţii învăţate; 
-	 să analizeze propoziţii distingând numărul cuvintelor în propoziţii, a silabelor în cuvânt şi a 
sunetelor în silabe, reprezentându-le grafic; 
-	 să recunoască literele date; 
-	 să găsească cel puţin două cuvinte care încep cu litera recunoscută; 
-	 să participe la activitatea de grup, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor; 
-	 să realizeze lucrări practice, valorificând deprinderile de lucru însuşite; 
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-	 să recunoască uneltele simple de lucru pentru realizarea activităţii de lipire şi decupare. 
Psihomotorii: 
-	 să mânuiască materialele didactice puse la dispoziţia; 
-	 să se grupeze conform cerinţele educatoarei; 
-	 să se deplaseze în funcţie de cerinţele lucrului în grup. 
Socio – afective : 
-	 să execute individual şi în grup tema dată, manifestând spirit cooperant; 
-	 să manifeste sentimente de dragoste şi respect faţă de natură; 
-	 să participe activ manifestând interes pentru activitate; 
-	 să exprime propriile opinii, sentimente şi atitudini; 
-	 să respecte reguli şi sarcini date; 
-	 să-şi exprime opinia faţă de propria lucrare şi faţă de lucrările celorlalţi copii. 
Sarcina didactică 
-	 descrierea imaginilor şi formularea unor propoziţii corecte; 
-	 reprezentarea grafică a  propoziţiilor, cuvintelor, silabelor, sunetelor; 
-	 alegerea jetoanelor care denumesc singularul sau pluralul cuvântului dat; 
-	 recunoaşterea semnelor de punctuaţie în funcţie de intonaţie; 
-	 completarea unei propoziţii eliptice enunţate, prin găsirea a cel puţin două soluţii de 
rezolvare; 
-	 decorarea rochiţelor celor patru zâne (anotimpuri). 
Regula jocului 
- Copilul numit va denumi imaginea, precizează componenţa sonoră a cuvântului (silabă – 
sunet), formulează propoziţii variate, caută imaginea care defineşte cuvântul (antonime, 
sinonime, omonime) şi formulează cu el propoziţii. În final, vor lucra patru grupuri decorând cu 
podoabe rochiţele celor patru zâne (anotimpuri). 
Elementele de joc 
-	 surpriza; 
-	 închiderea şi deschiderea ochilor; 
-	 aplauzele; 
-	 mimica; 
-	 limitarea timpului; 
-	 întrecerea; 
-	 ghicirea; 
-	 mânuirea materialului. 
Strategii didactice 
Metode şi procedee : explicaţia, conversaţia, demonstraţia, observaţia, descoperirea, 
problematizarea, algoritmizarea, analitico – sintetică, jocul didactic, Galeria expoziţională, Turul 
galeriei,  
Mijloace didactice : jetoane cu litere şi imagini, medalioane, tablă, cretă, jocul „Eu spun una – tu 
spui multe”, imagini pentru antonime, omonime, podoabe reprezentative fiecărui anotimp, lipici, 
rochiţele anotimpurilor. 
Forme de organizare : individual, frontal, pe 4 grupuri. 
Locul de desfăşurare : sala de grupă 
Bibliografie 
1.	M.E.C.I. „Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3 – 6/7 ani), 2008; 
2.	Ş. Antonovici, G. Nicu, „Jocuri interdisciplinare – material auxiliar pentru educatoare”, 
Editura Aramis, 2003; 
3.	Breben Silvia, Gongea Elena, Ruiu Georgeta, Fulga Mihaela, „Metode interactive de grup – 
ghid metodic”, Editura Arver, 2002; 
                  4. A. Andrand, „Cum să facem exerciţiile de vorbire în grădiniţa de copii”, Editura 
Reprograf, 2005.
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SCENARIUL ACTIVITĂŢII 
SECVENŢE 
DIDACTICE 

CONŢINUT STRATEGII DIDACTICE EVALUARE 

Metode şi 
procedee 

Mij. 
did. 

Forme de 
organi -zare 

Forme Met.ş
i 

instr 

Indi-catori 

 
 
 
 
 

Moment 
organizatoric 

Crearea 
condiţiilor 
necesare bunei 
desfăşurări a 
activităţii: 
- aerisirea sălii 
de grupă; 
- amenajarea 
spaţiului de 
desfăşurare a 
activităţii; 
- pregătirea 
materialului 
demonstrativ şi 
distributiv. 

 
 
 

Conversa-ţia 
 
 
 

Explicaţia 

 
 
 
 
 

 
 
 

Frontal 
 
 
 
 

Individual 

 
 
 
 
 

Evalu-
area 

globa-lă 

 
 
 
 
 

Obs. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Captarea atenţiei 

Se realizează 
prin evocarea 
întâlnirii din acea 
dimineaţă, dintre 
educatoare şi 
Împăratul An şi 
prin prezentarea 
hărţii care 
ilustrează drumul 
spre palatul unde 
sunt închise 
Anotimpurile şi a 
scrisorii cu 
probele primită 
de la vrăjitorul 
care le-a răpit pe 
acestea. 

 
 
 
 

Expunerea 
 
 
 
 

Conver-saţia 
 
 
 
 
 

Explicaţia 
 

 
 
 
 
 
 
 

Scri-
soarea 

 
 
 

Harta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frontal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evalu-
area 

globa-lă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ascultă cu 
atenţie şi 
interes 

explica-ţiile 

 
 

Anunţarea temei 

Se realizează 
prin solicitarea 
ajutorului 
copiilor pentru 
salvarea celor 
patru zâne, care 
pot fi eliberate 
doar în urma 
realizării cu 
succes a probelor 
stabilite de 
vrăjitorul cel rău. 
Se anunţă tema 
activităţii Salvaţi 
anotimpurile!. 

 
 
 
 

Explicaţia 
 

 
 
 

 
 
 
 

Frontal 

 
 
 
 

Evalu-
area 

globa-lă 

 
 
 
 

Obs. 
 
 

 
 
 

Ascută cu 
interes  

  

Prezentarea 
noului conţinut 

Educatoarea 
citeşte scrisoarea 
în care sunt 
enumerate 
sarcinile care 
trebuie 
îndeplinite de 
copii.  
Explicarea 

 
Explicaţia 

 
Demon-
straţia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Frontal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Ascultă 
cu atenţie 
regulile 
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regulilor de joc 
şi precizarea 
sarcinilor ce 
trebuie 
îndeplinite : 
1. Formularea de 
propoziţii sau 
fraze pe baza 
imaginilor . 
2. Recunoaşterea 
semnelor de 
punctuaţie şi 
utilizarea corectă 
a acestora în 
funcţie de 
intonaţie. 
3.  
Găsirea 
sinonimelor, 
antonimelor, 
omonimelor unor 
cuvinte date. 
4. Completarea 
unor propoziţii 
eliptice care fac 
referire la situaţii 
învăţate. 
5.  
Să analizeze 
propoziţii şi să le 
reprezinte grafic.  
6.  
Să recunoască 
litere şi să 
găsească cuvinte 
care încep cu 
literele 
respective. 
7.  
Ultima şi cea 
mai grea 
încercare – 
rezolvarea cu 
succes a acestei 
sarcini va 
permite 
eliberarea 
Zânelor. 

 
Conver-saţia 

 
 
 
 
 
 

Instruc-tajul 
verbal 

 
 
 
 

Explicaţia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Individual 

 
 
 
 

Evalu-
area 

globa-lă 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evalu-
area 
orală 

 
 
 
 

Înţeleg 
regulile 

 

Dirijarea 
învăţării şi 
obţinerea 

performanţei 

Se realizează 
Jocul de probă, 
se oferă 
explicaţiile 
suplimentare în 
cazul în care se 
constată că 
regulile sau 
modul de 
desfăşurare nu au 
fost bine 
înţelese. 
Proba nr. 1. 

Explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicaţia 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghici-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frontal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evalu-
area 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs. 
 
 
 

 
Ascultă cu 

atenţie 
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Educatoarea 
arată câteva 
jetoane, iar copiii 
formulează 
propoziţii sau 
fraze care să 
descrie imaginea 
de pe jeton. 
Proba nr. 2 : 
„Una – multe!” 
Educatoarea 
arată imagini pe 
baza cărora 
copiii vor enunţa 
cuvinte ce 
denumesc unul 
sau mai multe 
obiecte. 
Proba nr. 3 
„Cum este, dacă 
nu este aşa?” 
Educatoarea 
prezintă copiilor 
o imagine 
sugestivă (coş 
gol - coş plin) şi 
apoi cere copiilor 
să denumească, 
pentru celelalte 
imagini,  
însuşirile, şi apoi 
să găsească 
sinonimele 
(leneş – harnic, 
bun – rău, mare 
– mic). 
 Proba nr. 4 
„Cum mai poţi 
spune?” 
Educatoarea 
prezintă copiilor 
imagini şi apoi 
cere copiilor să 
formuleze 
propoziţii 
folosind cuvinte 
diferite, dar care 
au acelaşi înţeles 
(sinonime) : 
şireată – 
vicleană; copac – 
pom, nea – omăt 
– zăpadă. 
Proba nr. 5 
Educatoarea cere 
copiilor să 
recunoască şi să 
denumească 
obiectele 
(broască, toc, 
corn) din imagini 
şi solicită 

 
 
 
 
 

Exerciţiul 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expunerea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problema-
tizarea 

tori 
 

 
 
 
 

Individual 
 
 
 
 
 
 

Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individual 

globa-lă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evalu-
area 
orală 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar
ea orală 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rezolvă 
corect 

sarcinile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denu-mesc 
corect 

singularul – 
pluralul 

cuvin-telor 
 
 
 
 
 
 
 
 

Găsesc 
antoni-mele 
cuvin-telor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Găsesc 
sinoni-mele 
cuvin-telor 
şi formu-

lează corect 
propo-
ziţiile 
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copiilor să 
formuleze 
propoziţii cu 
cuvintele 
respective. 
Proba nr. 6 „La 
ce folosesc?” 
Educatoarea 
enunţă câteva 
propoziţii, 
folosind 
intonaţia corectă, 
iar copiii vor 
ridica semnul de 
punctuaţie 
corespunzător 
Proba nr. 7 
„Completea-ză 
ce lipseşte!” 
(completarea 
unor propoziţii 
eliptice) 
Mama pleacă la 
............ 
Tatăl meu este 
............... 
Copilul se joacă 
.............. 
Cartea este 
....................... 
Proba nr. 8 
„Cum mă 
cheamă?” 
Educatoarea 
arată copiilor 
jetoane cu litere, 
aceştia vor avea 
ca sarcină să 
recunoască litera 
şi să găsească 
cuvinte care au 
ca sunet iniţial, 
litera respectivă. 
Proba nr. 9  
Educatoarea 
enunţă câteva 
propoziţii, iar 
copiii vor avea 
ca sarcină să 
distingă 
cuvintele din 
propoziţie, să 
despartă 
cuvintele în 
silabe şi să 
reprezinte grafic. 

 
 
 
 
 

Explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metode 
interactive 

 
 

 
 
 
 

Formu-
lează 

propoziţii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arată 
corect 

semnul de 
punctu-aţie  

 
 
 
 
 

Com-
pletează 
propozi-

ţiile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recunosc 
litera 

 
 
 
 

Argumente
ază 

alegerea 
răspun-

sului 
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Asigurarea 
feedback-ului 

Proba nr.10 
Pentru această 
ultimă încercare, 
copiii vor lucra 
în patru grupuri. 
Ei vor avea ca 
sarcină 
decuparea 
podoabelor de pe 
jetoane şi lipirea 
acestora pe 
rochiţele celor 
patru Zâne aflate 
pe măsuţele lor. 
Grupul nr. 1 – 
copiii vor decora 
rochiţa Zânei 
Toamna. 
Grupul nr. 2 – 
copiii vor decora 
rochiţa Zânei 
Iarna. 
Grupul n. 3 – 
copiii vor decora 
rochiţa Zânei 
Primăvara. 
Grupul nr. 4 - 
copiii vor decora 
rochiţa Zânei 
Vara. 

 
 
 
 
 

Explicaţia 
 
 
 

Metode 
interactive 

 
 
 
 
 

 

 
 

Po-
doabe 

 
 

Lipici 
 
 

Ro-
chiţe 

 
 
 
 

Lucră-
rile 

reali-
zate de 
fiecare 
grup 

 
 

Frontal 
 
 
 

În grup 
 
 
 
 
 

Frontal  
 
 
 

În grupuri 

 
 
 
 
 
 
 

Co-
evalu-

are 
      
 
 
 
 
 

Exa-
minare 

prin 
proba 
prac-
tică 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ana-
liza 
pro-
dusel

or  

 
 

Se 
grupează 
ordonat şi 

rapid 
 

Relaţio-
nează,  
Coope-
rează 

în cadrul 
grupului 

 
Realizea-ză 

corect 
sarcina, 

decupând şi 
lipind 

podoa-bele 
specifice 
fiecărui 
anotimp 

 
 

Evaluarea 
performanţelor 

Lucrările vor fi 
expuse şi vor 
forma Galeria 
anotimpurilor. 
Copiii vizitează 
expoziţia, 
completează, 
apreciază, pun în 
dreptul lucrării 
preferate o 
steluţă aurie, ca 
recompensă. 

Turul 
galeriei 

 
Galeria 
expozi-
ţională 

 
Conver-saţia 

 
 

Surpriza 

Lucră-
rile 

execu-
tate de 
copii 

 
 

Recomp
ense 
dulci 

Frontal 
 
 
 
 
 
 

Individual 

Evalu-
area 

globa-lă 
 
 
 
 
 

Evalu-
area 
reci-
procă 

Obs. 
 
 
 
Ana-
liza 
pro-
dusel

or 
 

Chest
ionare

a 

Apreci-ază 
răspun-
surile şi 
compor-
tamentele 
copiilor 

 
 
 

Acordă 
recom-
pense 
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PROIECT DIDACTIC - ACTIVITATE INTEGRATĂ 
„PLECĂM ÎN CĂLĂTORIE” 

 
Prof. Daniela Vlaicu 

Grădiniţa cu PP. Nr. 19 Tulcea 
 
 
NIVEL I-Grupa mică 
Grădiniţa cu PP. Nr. 19 Tulcea 
Prof. Înv. Preşcolar: Vlaicu Daniela 
TEMA: Cum este, a fost si va fi pe Pamant? 
PROIECTUL TEMATIC: „Plecăm în călătorie” 
SUBTEMA: „Cu vaporul pe apă” 
TEMA ZILEI:”Barca pe valuri” 
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată- ADP+ALA+ADE 
MIJLOC DE REALIZARE:  joc exercitiu,confecţie, jocuri liber alese. 
TIPUL ACTIVITATII: mixt 
DURATA: o zi 
 
SCOP: 

-	 consolidarea  cunoştinţelor despre mijloacele de transport  pe apă prin aplicarea lor în contexte 
diferite; 

-	 dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numere,cifre, utilizând un vocabular adecvat; 
-	 formarea şi fixarea unor abilitǎţi practice specifice nivelului de dezvoltare motricǎ. 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: 
 
A.D. P.  -  Întalnirea de dimineaţă – „Vapor frumos colorat, aş pluti cu tine-n larg”; 
                 Rutine-primirea copiilor, servirea micului dejun,deprinderi de igiena personală; 
                 Tranziţii-„Barca pe valuri”-euritmie, recitative. 
 
A.L. A.I  –  Joc de masă -   Puzzle –„Mijloace de transport pe apă” 

                 Jocul umbrelor 
                    Bibliotecă –  „ Barca pe  valuri”-exerciţiu grafic 

 
A.D.E.   D. S.   –  Activitate matematică- „Ne jucăm cu bărcuţele şi vaporaşele” – Joc exerciţiu 
               D.O.S. – Activitate practică - „Barca“ - confecţionare din coji de nucă – in centrul Arta 
A. L. A. II –  
    Joc de mişcare – „Cursa marinarilor” 
    Joc  distractiv – “Bărcuţele la concurs” 
 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
D.Ş.           -     să-şi însuşească corect numeralele cardinale 1 şi 2; 
                  -     să recunoască cifrele 1 şi 2 

-	 să raporteze corect numărul la cantitate; 
-	 să folosească un limbaj matematic corespunzător; 
-	 să participe la joc ducând la bun sfârşit sarcina acestuia; 

OPM    -    să manipuleze cu uşurinţă materialele puse la dispoziţie. 
 
D.O.S.       -     să denumească materialele şi instrumentele de lucru puse la dispoziţie; 
                  -    să utilizeze adecvat instrumentele şi materialele de lucru pentru realizarea 
temei propuse; 
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                   -    să-şi exprime opinia faţă de lucrarea proprie şi faţă de lucrările colegilor; 
                   -    să găsească utilitate lucrărilor realizate; 
OPM    -să adopte o poziţie corectă la masa de lucru, conform indicaţiilor primite. 
OA       -să-şi dezvolte simţul estetic 
ALA  I 
Joc de masă    -să recunoască mijloacele de transport ilustrate pe jetoane; 
                      -să aşeze imaginea reprezentată pe jeton peste umbra potrivită; 
                      - să reconstituie din părţi întregul, în succesiunea logică a imaginii ; 
                     - să execute sarcinile de lucru 
            OPM -să manipuleze materialul didactic conform cerinţelor; 
               OA-să manifeste stabilitate şi perseverenţă în realizarea sarcinilor; 
Bibliotecă  -să utilizeze corect instrumentul de scris, în vederea realizării unei sarcini date; 
                   -să traseze corect pe puncte linia ondulată; 
                   -să coloreze corespunzător barca respectând conturul dat; 
           OPM-să respecte poziţa corectă a corpului faţă de masa de lucru 
ALA II 
OPM -să participe la jocuri  respectând regulile şi mişcările; 
        - să se conformeze instrucţiunilor primite; 
        -să-şi reprime tendinţa de a practica mişcări inutile în timpul activităţii. 
OA   -să participe active şi afectiv  pe durata activitătii; 
          -să aprecieze comportamentul colegilor; 
         -să conştientizeze efectul acţiunilor negative. 
 
STRATEGII DIDACTICE 
Metode şi procedee: brainstorming,explicatia, demonstratia, problematizarea,exerciţiul, lucrul în 
echipa,  metoda interactiva „Turul galeriei”, jocul, etc. 
Mijloace didactice: planse cu mijloacele de transport si locomotie pe apa, un vapor înminiatura, barci 
si vapoare (jucarii), jetoane cu barci si vapoare, coji de nucă, steguleţe colorate, plastilină, panou 
pentru afişarealucrărilor, o cădiţă cu apă, stimulente. 
 
FORME DE ORGANIZARE - frontală, pe grupuri,individuală. 
SARCINI DE LUCRU            - frontale, pe echipe, individuale. 
PARTICIPARE                       - dirijată, independentă. 
 
BIBLIOGRAFIE:  Curriculum-ul pentru învăţământul preşcolar 3-6,7 ani, 2008 
                                 Activitatea matematică în gradiniţă- ed. AS.’S 1995 
                                 Metode interactive de grup- ed.ARVES 2002-ghid metodic 
                                 Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar, Monica Lespezeanu, Bucuresti 2007 
 



76

 
NR. 

CRT. 
EVENIMENTUL  

DIDACTIC 
CONŢINUTUL 

ŞTIINŢIFIC 
STRATEGII DIDACTICE EVALUARE 

(instrumente şi 
indicatori) 

METODE ŞI 
PROCEDEE 

MIJLOACE 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 

Moment 
organizatoric 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Captarea atenţiei 
 
 
 
 
 
 
Reactualizarea 
cunoştinţelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anunţarea temei 
şi enunţarea 
obiectivelor 
 

Se creează condiţiile 
optime de desfăşurare a 
activităţii. 
-  aerisirea sălii de 
grupă; 
- aranjarea pernuţelor 
în semicerc; 
- pregătirea 
materialului didactic 
necesar; 
- introducerea copiilor 
în sala de grupă. 
 
ADP 
    Întâlnirea de 
dimineaţă:”Vapor 
frumos colorat aş pluti 
cu tine în larg” 
          -salutul: “Bună 
dimineaţa, marinari!”; 

-	 prezenţa ; 
-	 calendarul 

naturii; 
-	 activitatea de 

grup-câteva 
ghicitori despre 
mijloacele de 
transport. 

 
     În sala de grupă se 
află un pachet mare 
Cand îl vom deschide 
vom descoperi acolo o 
piscină gonflabilă, coji 
de nucă, plastelină, 
steguleţe,bărcuţe şi 
vaporaşe de jucărie.Dar 
şi o scrisoare surpriză, 
care ne va explica ceea 
ce vom lucra azi. 
 
- Ce am primit în 
pachet? 
- Câte bărcuţe sunt în 
cutie?       (2 bărcuţe) 
- Dar vapoare ?                             
(1 vapor) 
- Dar câte pachete am 
primit la noi în grupă? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conversaţia 
 
 
Brainstorming  
 
 
 
 
 
Conversaţia 
Explicaţia 
 
 
 
 
Conversaţia 
euristică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversaţia  
 
 
 
 
Explicaţia 
 
Demonstraţia  
 
 
Conversaţia 
 
 
Explicaţia  

 
 
 
 
 
 
 
 
Calendarul 
naturii, 
fotografii cu 
copiii  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jetoane cu 
cifrele 1 şi 2 
zeţar 
 
 
Bărcuţe şi 
vaporaşe de 
jucărie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observă 
comportamentul 
copiilor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizează 
gradul de 
interes pentru 
activitate 
 
 
Observă 
comportamentul 
copiilor 
 
 
 
 
 
 
 
Apreciază 
implicarea 
acestora 
 
 
Observă 
comportamentul 
şi răspunsurile 
copiilor 
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5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dirijarea învăţării 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obţinerea 
performanţelor  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Arăt copiilor un jeton 
cu cifra 2) 
- Ce cifră este aceasta? 
- Arătaţi-mi grupa în 
care sunt două obiecte 
(bărcuţele sau 
vaporaşele) 
(Arăt copiilor un jeton 
cu cifra 1) 
- Ce cifră este aceasta? 
- Acum arătaţi-mi 
grupa în care avem un 
singur obiect. 
 Prezint copiilor 
jetoanele mele. Două 
bărcuţe şi două 
vaporaşe. Solicit un 
copil să aleagă din 
mulţimea bărcuţelor  
atâtea bărci câte arată 
cifra de pe jetonul pe 
care îl prezint – 2 –. 
Apoi solicit un alt copil 
să aleagă din mulţimea 
vaporaşelor tot atâtea 
cât arată cifra pe care o 
arăt– 1 –.  
 
    “Astăzi  copii ne 
vom juca cu materialele 
pe care le-am primit  
vom face exerciţii 
matematice ,vom 
realiza bărcuţe,ş.a.” 
 Se prezintă obiectivele 
pe înţelesul copiilor. 
 
  Solicit copiii să aleagă 
din mulţimea 
obiectelor, doar 
bărcuţele. Apoi îi rog 
să numere în gând câte 
bărcuţe au primit. 
Numesc diferiţi copii 
care să spună câte 
bărcuţe a numărat (1 
barcă). La fel procedez 
şi cu vaporaşele 
 
   Solicit încă o dată un 
copil ca să spună câte 
bărcuţe a numărat. 
Numesc un alt copil 

 
Exerciţiul  
 
 
 
 
 
Problematizarea  
 
Exerciţiul  
 
 
 
 
 
 
Conversaţia 
 
 
 
 
Explicaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicaţia 
 
 
 
 
Demonstraţia 
 
Explicaţia  
 
 
 
 
Explicaţia 
 
 
  Exerciţiul  
 
 
 
 
 
Munca 
individuală 

 
 
Jetoane: bărcuţe 
şi vaporaşe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coji de 
nucă,plastilină, 
planşete, lavete 
umede,steguleţe 
colorate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fişa de lucru şi 
creioane 
colorate 
 
 
 
 
Jocul umbrelor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apreciază 
interesul pentru 
activitate, 
capacitatea de a 
identifica 
materialul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apreciază 
implicarea 
copiilor în 
activităţile de la 
centre 
 
 
 
 
 
 
Stimulează 
implicarea 
copiilor 
 
 
 
Apreciază 
verbal toţi 
copiii. 
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6. 
 
 
 
 
 
 
7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluarea  
 
 
 
 
 

care să-mi aleagă dintre 
cifrele 1 şi  2, pe cea 
care arată câte obiecte 
cuprinde grupa 
bărcuţelor. La fel 
procedez şi cu grupa  
vaporaşelor. 
 
Pe o coală albă voi 
chema un copil să 
ştampileze atâtea 
vaporaşe câţi musafiri 
avem la noi în clasă( 2 
). Pe o altă coală albă 
un copil va ştampila 
atâtea bărcuţe câte 
mâini ridic eu. ( 1 ) 
Aduc aprecieri generale 
şi individuale . 
 
Tranziţie- 
„De vrem lucruri noi să 
ştim , 
De lucru ne pregătim. 
Unu, doi,unu, doi ‚ 
Hai la lucru acum cu 
noi!” 
 
ALA  I 
După tranziţie copiii 
descoperă centrele de 
interes pregătite şi 
sarcinile de lucru, şi 
fiecare îşi alege un 
centru după ecusonul 
din piept.  
 
DOS 
 În centrul Artă copiii 
vor avea pregătite  pe 
măsuţe coji de nucă, 
plastilină, planşete, 
lavete umede, steguleţe 
colorate  cu care vor 
realiza bărcuţe. Cu 
aceste bărcuţe  ne vom 
juca în piscina 
gonflabilă,unde vom 
pune apă. 
Se execută exerciţii 
pentru muşchii mici ai 
mâinii,apoi se trece la 
executarea sarcinilor de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jocul 
 
 
Explicaţia 
 
Demonstraţia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jocul 
 
Explicaţia  
 
Demonstraţia  
 
 
 

Puzzle cu 
bărcuţe şi 
vapoare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mingi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bărcuţele din 
coji de nucă 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lucrările 
copiilor, 
panou 
   
 
 

 
 
Expoziţie cu 
lucrările 
copiilor 
 
 
 
 
 
 
 
Stimulează 
implicarea 
copiilor la joc 
 
 
 
 
 
Apreciază 
verbal toţi 
copiii 
 
 
 
 
 
 
Observă 
comportamentul 
copiilor şi 
participarea lor 
la joc 
 
 
 
 
 
 
 
Apreciază 
participarea 
copiilor la toate 
activităţile 
desfăşurate. 
 
Sintetizează 
activitatea zilei 
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Încheierea 
activităţii 

lucru. 
Se amintesc normele de 
ordine şi curăţenie din 
timpul lucrului. 
Se verifică 
corectitudinea 
deprinderilor 
practice,utilizarea 
corectă a 
materialelor,respectarea 
poziţiei corecte a 
corpului faţă de 
suportul de lucru, 
pentru o bună 
coordonare oculo-
motorie. 
La centrul Bibliotecă 
copiii au pregătite pe 
măsuţe fişe de lucru şi 
creioane colorate. 
Sarcina de lucru este să 
traseze corect pe puncte 
linia ondulată, 
realizând câteva valuri, 
apoi să coloreze barca 
din imagine. 
La centrul Joc de masă 
vor recunoaşte mijlocul 
de transport ilustrat şi 
vor aşeza imaginea 
reprezentată pe jeton 
peste umbra potrivită 
iar la puzzle vor 
reconstitui din bucăţi 
întregul, descoperind 
bărci şi vapoare. 
Educatoarea are în 
vedere ca toţi copiii să 
treacă prin centrele 
deschise.  
În timp ce copiii  
lucrează se acordă 
sprijin acolo unde este 
nevoie. 
 
 Tranziţie  
„Barca pe valuri”-
euritmie 
 
După tranziţie copiii se 
vor juca cu bărcuţele 
realizate de ei in 
centrul artă, în piscina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Surprize dulci 
şi stimulente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluarea 
individuală şi 
fronală. 
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gonflabilă, în care vom 
pune şi apă. 
 
ALA  II 
Joc de mişcare-
„Cursa marinarilor” 
Colectivul este împărţit 
în două echipe aşezate 
în formaţie, în şir. 
 La semnal, primii 
marinari din fiecare 
echipă,cu o minge 
micuţă între glezne, se 
deplasează prin sărituri 
pe ambele picioare 
până la o linie situată la 
5 m distanţă,se întorc 
tot prin sărituri pe 
ambele picioare şi 
predau mingea 
următorilor marinari. 
Câştigă echipa care 
termină parcursul fără a 
scăpa mingea. 
Joc distractiv-
„Bărcuţele la 
concurs” 
Fiecare copil va 
participa la concurs cu 
bărcuţa pe care a 
realizat-o la centrul 
artă. 
În piscina gonflabilă va 
fi pusă apă şi copiii vor 
veni doi câte doi cu 
bărcuţele,le vor aşeza 
pe apă şi vor sufla ca 
să-şi conducă bărcuţa 
până la capătul 
piscinei. 
Toţi copiii sunt 
câştigători şi vor primi 
recompense dulci şi 
stimulente pentru 
participarea la întreaga 
activitate. 
 
  Se va realiza prin 
metoda” Turul galeriei” 
atât la centrul 
Artă(DOS)  cât şi la 
Bibliotecă, prin 
evaluarea lucrărilor 
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expuse. 
 Se evaluează 
rezolvarea sarcinilor de 
lucru în centrele de 
interes dar şi din cadrul 
jocului exercitiu. 
 
Se fac aprecieri asupra 
modului de lucru, 
accentuând buna 
colaborare între colegi 
şi eforturile lor pentru o 
atitudine empatică. 
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MATERIALE ŞI MIJLOACE DIDACTICE CREATE DE EDUCATOARE ÎN 
SPRIJINIUL PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT  

DESFĂŞURAT CU PREŞCOLARII

Profesor Elena Bărboni
Grădiniţa P.N. ,,Zori de Zi” 

structura P.P. ,,Floarea Soarelui” Hunedoara

Datorită gândirii lui concret-intuitive, a experienţei de viaţă limitate, a bagajului minim de cunoştinţe 
şi a vocabularului sărac, preşcolarul are neapărată nevoie ca în procesul formării reprezentărilor şi noţiunilor, 
pentru însuşirea unui volum de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe prevăzut de programă, să se sprijine pe 
o serie de mijloace de învăţământ adecvate vârstei, pe un material didactic intuitiv: bogat, variat, 
atractiv, stimulativ şi eficient. Prin modul atent de concepere şi utilizare a sa, acesta trebuie să-i ajute pe 
copii la înţelegerea mai clară a cunoştinţelor şi noţiunilor comunicate pe cale verbală de către educatoare şi 
să-i stimuleze să-şi exerseze propriile abilităţi de comunicare.

O bună educatoare, ştie, că orice activitate desfăşurată cu preşcolarii, este mai spornică şi mai eficientă, 
când mereu pe masa sa de lucru se află noutăţi, când este bună dispoziţie, interes şi curiozitate din partea 
copiilor. 

Priceperea de a-i mobiliza în permanenţă pe copii în jurul său, oferindu-le mereu spre studiu, ceva nou, 
ceva atractiv şi interesant, cere multe eforturi şi multă muncă de concepţie şi gândire din partea educatoarei, 
dublată de un spirit creator, de pasiune şi ingeniozitate, multe zile de gândire şi muncă efectivă, pentru 
conceperea şi realizarea acestor ,,materiale-jucării educativ-formative”. 

Pornind de la aceste considerente, pe parcursul carierei mele didactice, am încercat în permanenţă crearea, 
conceperea şi realizarea efectivă a unor jucării şi materiale didactice diverse, în permanenţă diferite şi noi, 
în care am respectat o serie de cerinţe, impuse de însăşi nivelul de dezvoltare al copiilor preşcolari, pe grupe 
de vârste şi în funcţie de particularităţile individuale ale acestora. 

Pe pacursul anilor, toate aceste materiale, s-au reunit în câteva expoziţii personale de materiale didactice 
destinate copiilor din învăţământul preprimar, sub generice ca: ,,Lumea minunată a copilăriei”; ,,Vitrina 
cu jucării educative”; ,,Copilul, jocul şi munca”. 

În scopul creşterii activismului acţional şi de comunicare verbală al copiilor, am gândit şi realizat o 
serie de materiale didactice în concepţie originală, dintre care amintesc:

•	 planşe de dimenisuni relativ mai mari, fără elemente suplimentare, în care acţiunea înfăţişată este 
accesibilă şi apropiată copiilor; 

                           
                                      

•	 coloritul şi expresivitatea mişcărilor personajelor sunt astfel realizate, încât să-i atragă pe copii 
şi să le stimuleze interesul pentru activitate şi dorinţa de a-şi comunica gândurile şi ideile legate de 
aceste aspecte; 
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•	 personajele înfăţişate în compoziţia planşelor şi tablourilor sunt realizate cu mimică sugestivă şi în 
atitudini diferite, au expresii uşor exagerate pentru a sugera: uimirea, curiozitatea, veselia, tristeţea, 
pentru a incita copiii la descrierea fizionomiei acestora; 

                                    

Majoritatea imaginilor, înfăţişează copii în atitudini şi acţiuni specifice colectivităţii din grădiniţă, 
aceasta având drept scop, sensibilizarea şi apropierea preşcolarilor de personajele înfăţişate dar şi stimularea 
dragostei pentru grădiniţă, a dorinţei de a fi prezenţi în mijlocul copiilor de aici, de a-i cunoaşte, de a comunica 
şi a colabora cu aceştia şi de a se împrieteni.

                                     
Experienţa ne dovedeşte însă, că lucrând prea mult, sau exclusiv cu planşe tipizate, statice, şablonizate, 

realizate prin desen sau colaj, limităm mult posibilităţile dezvoltării gândirii şi imaginaţiei creatoare a copiilor, 
îngrădindu-le manifestările de creativitate şi inventivitatea în vorbire şi acţiune, proprie personalităţii fiecăruia.

Dacă le vom servi în permanenţă copiilor aspecte şi fapte ilustrate şi explicate în amănunt, rolul lor fiind 
acela de ,,simpli spectatori”, nu ne vom putea aştepta la creativitate, iniţiativă şi independenţă în comunicare 
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din partea acestora. 
Simpla contemplare a unor ,,planşe-tablouri” nu poate şi nu trebuie să o mulţumească pe educatoarea 

preocupată de viitorul copiilor săi, cunoscut fiind adevărul că: 
,,Aud-uit, văd- ţin minte, comunic şi acţionez - înţeleg”.
Deci, una este a „asculta” cuvintele expuse de educatoare sau colegii de grupă şi ,,a privi” faptele 

ilustrate, oricât de expresive şi incitante ar fi acestea şi cu totul altceva este atunci când copilul ,,acţionând 
direct” cu materialul, gândind şi căutând soluţii, ,,comunicând” idei, păreri, gânduri, trăiri, plasând personajele 
în cadrul corespunzător, caută, descoperă şi rezolvă singur, prin soluţii proprii, sarcina şi obiectivele propuse 
de educatoare. 

Iată de ce, pe lângă tradiţionalele planşe şi tablouri ilustrate, realizate prin pictură şi colaj, am gândit şi 
realizat o serie de ,,materiale didactice-jucării”, care prin modul lor de concepere, prin coloritul şi dinamica 
personajelor se apropie mult de ,,jucărie”- prietena copilăriei şi chiar le suplinesc cu mult succes, atunci 
când, mai ales în condiţiile societăţii de azi, în multe familii, aceste jucării lipsesc adesea datorită preţului lor, 
sau sunt în cantităţi insuficiente. 

              

Acest gen de ,,jucării-educative” cu ajutorul cărora am încercat să suplinesc lipsa jucăriilor fabricate 
în comerţ, oferă copiilor preşcolari, mai largi posibilităţi de manifestare a independenţei în acţiune şi în 
comunicare, a gândirii logice, a iniţiativei şi imaginaţiei lor creatoare. 

Realizarea reformei în învăţământul preprimar, presupune înclinarea tot mai mult a balanţei către 
,,metodele active de predare”, către ,,metodele activ-participative”, care presupun activizarea copiilor 
sub toate aspectele, la toate genurile de activităţi şi atragerea acestora în rezolvarea obiectivelor şi sarcinilor 
fiecărei activităţi, cu mijloace proprii şi în stilul caracteristic şi personal al fiecărui copil, stimulându-i astfel 
în propria formare şi dezvoltare psiho-intelectuală, cât şi în dorinţa, plăcerea şi priceperea de a comunica, în 
ritmul propriu al acestora. 

Cunoscând toate aceste aspecte, am gândit o diversitate de ,,materiale-jucării” care să-i stimuleze activ 
la mânuirea materialului, prin găsirea unor soluţii noi de folosire a sa.

Copilul este chemat astfel, să coopereze la buna desfăşurare a activităţilor, oferind idei şi soluţii proprii 
de rezolvare a situaţiei problemă  şi astfel, el se transformă din simplul ,,spectator” al imaginilor, într-
un ,,realizator” activ şi inventiv ce participă cu soluţii originale la propria sa formare şi dezvoltare psiho-
intelectuală, exprimate atât prin gesturi, cât şi prin cuvinte, stimulându-i astfel comunicarea interpersonală.

   „Matrialele-jucării” aduc în faţa copiilor realitatea vie în imagini, atitudini şi mişcări specifice. 
Ele constituie unul dintre cele mai bune mijloace intuitive, moderne şi atractive de instruire şi educare a 
preşcolarilor de 3 – 6 ani, într-un mod plăcut şi interesant de comunicare şi însuşire a cunoştinţelor, deprinderilor 
şi abilităţilor legate de aspectele realităţii, pe cale indirectă, un mijloc activ de antrenament verbal şi acţional, 
de cultivare şi dezvoltare a sensibilităţii estetice a copiilor, de stimulare a gândirii şi imaginaţiei lor creatoare, 
de activizare şi îmbogăţire a vocabularului activ şi expresiv al acestora. 

Aceste materiale contribuie în mare măsură la accentuarea laturii formative a procesului instructiv-
educativ sub cele trei aspecte esenţiale: 
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•	 aspectul cognitiv, prin activizarea vocabularului şi stimularea comunicării verbale; prin 
îmbogăţirea şi perfecţionarea cunoştinţelor şi reprezentărilor copiilor, despre mediul apropiat şi 
despre realitatea înconjurătoare; 

•	 aspectul educativ prin formarea unor abilităţi şi deprinderi accesibile de muncă practică şi a 
unor competenţe trainice, prin mânuirea materialelor (siluete, jucării, măşti) cât şi deprinderea de 
a le utiliza şi păstra cu grijă, ca pe un bun propriu, de mare valoare; 

•	 aspectul afectiv, prin dezvoltarea unei largi game de emoţii şi sentimente afective şi estetice 
legate de plante, insecte, păsări, animale şi oameni. 

În concluzie, utilizarea în învăţământul preprimar a unor mijloace de învăţământ adecvate nivelului de 
vârstă al copiilor, a unui material didactic intuitiv de bună calitate, estetic şi funcţional, atractiv, stimulativ 
şi eficient, folosit cu măsură şi cu mult discernământ de către cadrul didactic, poate asigura desfăşurarea unui 
proces didactic de predare, învăţare şi evaluare, complex, eficient şi de foarte bună calitate.

Gama largă a activităţilor curriculare derulate cu preşcolarii, strategiile şi metodologiile de lucru abordate, 
diversificate şi diferenţiate în mod cât mai antrenant şi atractiv pentru copii, cu ajutorul unor mijloace şi 
materiale didactice intuitive, estetice şi funcţionale atent utilizate, permit educatoarei să realizeze o permanentă 
adaptare a ofertei educaţionale de învăţare şi joc a grădiniţei, la nevoile şi interesele copiilor, oferindu-le în 
permanenţă posibilitatea tratării lor diferenţiate, prin încurajarea interesului acestora, spre anumite domenii 
sugerate, cât şi prin posibilitatea de a comunica şi de a desfăşura acţiuni în cooperare şi colaborare cu 
colegii lor.

Prin modul în care ştie să realizeze şi să utilizeze materialul intuitiv în activitatea cu copiii, educatoarea 
manifestă interes pentru disponibilităţile acestora, în vederea dezvoltării lor, în procesul zilnic de instruire şi 
educare, unde preşcolarii manifestă: dispoziţii creatoare, sociabilitate, imaginaţie, exuberanţă afectivă, 
predispoziţii native, care generează prin exersare, aptitudini, curiozitate nestinsă, prospeţimea percepţiilor, 
acestea făcând posibilă apariţia noului şi asigurând premisele pentru veritabila comunicare şi conduită 
creatoare, de mai târziu, a copiilor preşcolari. 

Motivaţia primită la activităţile desfăşurate, prin intermediul materialului didactic intuitiv, începe treptat 
să dirijeze comportamentul de comunicare şi interrelaţionare al copilului, şi astfel, apar trebuinţe sociale 
şi spirituale care îşi fac loc pe lista cu preferinţe şi priorităţi ale acestuia:

•	 interesul sporit pentru joc, sugerat de materialul didactic intuitiv;
•	 interesul pentru mediul înconjurător, pe care doreşte să-l exploreze printr-o activitate deschisă, 

de curiozitate, manifestată în observarea unor aspecte ilustrate artistic în tablouri, pe care doreşte 
să le cunoască ,,pe viu”, 

      comparându-le, analizându-le, completându-le  prin exprimarea verbală, cu
      impresii şi idei proprii;
•	 interesul şi detaşarea în adresarea întrebărilor, pentru a-şi satisface curiozitatea şi  pentru a-şi 

clarifica eventualele nelămuriri; 
•	 trebuinţa de a acţiona împreună cu cei din jur, asociindu-se pentru a rezolva anumite sarcini: 

compunerea unor imagini din siluete detaşabile; stabilirea locului unor imagini într-o serie, cu 
desfăşurarea logică etc;  
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•	 interesul artistic stimulat şi manifestat prin sensibilitatea şi receptivitatea faţă de frumos, printr-
un material didactic intuitiv de înalt nivel artistic;

•	 tendinţa de a răspunde în felul lor, propriu, exigenţelor artistice, în lucrările artistico-plastice 
pe care le realizează, prin raportarea la ceea ce le este prezentat ca potenţial ,,model” în tablourile 
didactice utilizate de către educatoare; 

•	 manifestarea deschisă, sinceră, a propriilor idei, gânduri şi aprecieri, legate de jucăriile-
educative şi de materialele didactice, pe care educatoarea le prezintă copiilor, în cadrul diverselor 
activităţi curriculare derulate cu aceştia. 

                
Este important de semnalat, felul în care aceste modalităţi diverse, mereu noi, antrenante şi atractive, 

de gândire, concepere şi de realizare a ,,materialelor-jucării-educative”, cât şi maniera permanent inedită 
şi variată de a le utiliza, în momentul potrivit al activităţilor curriculare şi cu mult discernământ, în cantitate 
suficientă, fără a abuza de acesta, influenţează în mod evident dezvoltarea şi modelarea întregii personalităţi 
a copilului 
preşcolar, în perspectiva integrării lui în clasa I.

 
Matrialele intuitive corelate între ele, se influenţează reciproc şi duc la instruirea şi educarea copilului 

preşcolar, la formarea lui ca viitor bun şcolar,  oferindu-i câmp de acţiune în afirmarea personalităţii sale, 
deoarece el are satisfacţia exprimării conduitei sale civilizate şi a vieţii socio-afective personale.

 Acţionând în acest mod, educatoarea perseverează pe drumul influenţării şi educării personalităţii 
copilului preşcolar, a stimulării potenţialului său de inteligenţă, a comunicării şi creativităţii sale, elemente 
şi predispoziţii native ale şcolarizării optime a acestuia.

Bibliografie:
1. Fratezala, J., 1973, Mijloace audiovizuale la lecţiile despre cunoştinţe despre natură, EDP, Bucureşti;
2. Papadopol, A., 1974, Confecţionarea materialului didactic pentru ştiinţele naturii, EDP, Bucureşti.
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UTILIZAREA METODELOR INTERACTIVE ÎN CADRUL ACTIVITĂŢILOR CU 
PREŞCOLARII

Prof. Elena Catelina
Gradinita cu Program Prelungit nr. 10 „Furnicuta” Arad

În societatea românească actuală are loc un proces dinamic care obligă toate categoriile sociale să ţină 
pasul cu evoluţia societăţii şi implicit a educaţiei.

Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării şi dezvoltării personale 
încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează schimbul de idei, de experienţe, de 
cunoştinţe.

Acestea stimulează creativitatea, comunicarea, activizează toţi copiii şi formează capacităţi: spiritul 
critic constructiv, independenţa în gândire şi acţiune, găsirea unor idei creative, îndrăzneţe de rezolvare a 
sarcinilor de învăţare.

Noul, necunoscutul, căutarea de idei prin metodele interactive conferă activităţii „mister didactic”, se 
constituie ca o „aventura a cunoaşterii” in care copilul e participant activ pentru că el întâlneşte probleme, 
situaţii complexe pentru mintea lui de copil, dar în grup, prin analize, dezbate, descoperă răspunsurile la toate 
întrebările, rezolva sarcini de învăţare, se simte responsabil şi mulţumit la finalul activităţii.

Acvariul – este o tehnică ce evaluează comportamentul preşcolarului în timpul unei activităţi de învăţare 
organizată în grup precum şi evaluarea comportamentului întregului grup. Ca şi principal obiectiv este 
rezolvarea unei sarcini de învăţare şi evaluarea comportamentelor individuale şi de grup.

Descriere: aranjarea mobilierului în două centre concentrice; organizarea copiilor în două grupuri: grupul 
peştilor (interior), grupul observatorilor (exterior)
Etape de desfăşurare a tehnicii:
Cerinţe pentru copiii peşti: lucrează timp de 10 minute având la dispoziţie materiale informative 
adecvate;rezolvă creativ o problemă; ascultă cu interes ideile celorlalţi; îşi schimbă rolul cu observatorii.
Cerinţe pentru observatori: formulează întrebări pentru copiii peşti; descriu comportamentul copiilor 
peşti; răspund la întrebările adresate;

Cubul este o strategie de preadare învăţare, descoperită în 1980; urmăreşte un algoritm care vizează descrierea, 
comparaţia, asocierea, analiza, aplicarea, argumentarea, atunci când se doreşte explorarea unui subiect nou sau 
unul cunoscut pentru a fi îmbogăţit cu noi cunoştinte.

Etapele desfăşurării acestei metode:
	se formează grupuri de 4-5 copii;
	fiecare copil din grupă interpretează un rol în funcţie de sarcina îndeplinită;
	Copilul 1 - Rostogolici-rostogoleşte cubul;
	Copilul 2 - Isteţul-citeşte imaginea sau sarcina scrisă pe simbol şi formuleazp întrebarea;:
	Copilul3 - Ştie tot-reţine sarcina prezentată pentru a o reaminti în caz de nevoie colegilor;
	Copilul 4 - Cromometrul-măsoară timpul şi întrerupe activitatea folosindu-se de clepsidră;
	Copilul 5 - Umoristul-încurajează grupul ,fiind optimist,bine dispus;

	Copiii rezolvă sarcina individual într-un timp dat;
	Prezintă pe rând răspunsul formulat. Toţi copiii din grup analizează răspunsul, fac comentarii, pot 

solicita reformularea întrebării, pentru a fi siguri că sarcina este corect rezolvată.
Călătoria misterioasă este un joc de imaginaţie prin care copiii sunt direcţionaţi să se orienteze în funcţie de 
poziţiile spaţiale. Respectarea etapelor facilitează parcurgerea traseului de către copii în realizarea obiectivului.
Etapele desfăşurării jocului:
	Organizarea pe grupuri; copiii se împart în grupuri de câte 4, fiecare grup primeşte câte un număr de 
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ordine de la „1” la „n” în funcţie de numărul de grupuri formate. Câte un grup devine pe rând ghidul 
călătoriei. Un loc stabilit de la început de comun acord va fi punctul de pornire al călătorieie;

	Prezentarea temei, a obiectivelor şi a sarcinii didactice;
	Activitatea în grupuri mici: această metodă se desfăşoară în mod integrat, îmbinând mai multe activităţi;
	Călătoria spre destinaţie îmbină activitatea pe grupuri cu cea frontală;
	Sosirea la destinaţia locului misterios: acest moment revine grupului care a propus vizitarea locului 

respectiv. Fiecare copil prezintă individual un moment care poate fi un fragment dintr-o poveste, un 
proverb, o glumă;

	Evaluarea: fiind o activitate integrată, copiii sunt evaluaţi pe mai multe planuri: prezentare de grup, 
individuală etc.

Beneficii ale aplicării acestei metode la grupa de prescolari:
	Stimulează competiţia între grupuri;
	Consolidează şi verifică reprezentări spaţiale;
	Evaluează cunoştiinţe, priceperi, deprinderi;
	Antrenează toţi copiii.

Ciorchinele este o metodă care presupune identificarea unor conexiuni logice între idei. Poate fi folosită cu 
succes atât la începutul unei activităţi pentru reactualizarea cunoştinţelor înşuşite anterior de către copii, cât 
mai ales în cadrul activităţilor de sinteză, de evaluare a cunoştinţelor.
Metoda funcţionează după următoarele etape:
	Se desenează un mijlocul tablei imaginea obiectului care urmează a fi cercetat;
	Copiii vor fi solicitaţi să-şi expună cunoştinţele pe care le au în minte în legătură cu tema respectivă, în 

jurul imaginii din centru trasându-se linii şi reprezentând tot prin desen cunoştinţele emise;
	În timp ce le vin în minte idei noi copiii vor trage linii între toate imaginile, care par a fi în concordanţă;
	Activitatea se opreşte când s-au epuizat toate ideile sau a expirat timpul acordat.
Această metodă este foarte îndrăgită de copii şi are ca scop formarea şi dezvoltarea capacităţii de a formula 

întrebări şi propoziţii corecte din punct de vedere logic şi gramatical.

Diagrama Venn se aplică cu eficienţă maximă în activităţile de povestiri, jocuri didactice, pentru sistematizarea 
unor cunoştiinşe sau pentru restructurarea ideilor extrase dintr-o poveste.

Etapele de desfăşurare ale acestei metode sunt:
	Comunicarea sarcinilor de lucru: se desenează două cercuri, unul roşu şi unul albastru, care se 

suprapun parţial; în intersecţia celor două cercuri se grupează asemănările, iar în spaţiile rămase 
libere din cercuri se notează deosebirile dintre două aspecte, idei.

	Activitatea în perechi sau în grup: se completează diagrama individual, apoi se lucrează în perechi, 
adăugând sau completând informaţiile.

	Activitatea frontală: se pregăteşte o coală cartonată mare pe care se află realizată din hârtie 
autocolontă diagrama Venn şi materialul didatic format din imagini, siluete, animale, desene. Se 
completează diagrama cu elemente, idei de la fiecare pereche.

Piramida şi diamantul dezvoltă capacităţi de a sintetiza pricipalele probleme, idei ale unei teme date.
Cerinţele acestei metode sunt acelea de a respecta regulile construirii piramidei sau diamantului; să 

formuleze definiţii, ghicitori, descrieri, să interpreteze roluri.
Etapele de desfăşurare ale acestei metode sunt:
	Decuparea mai multor pătrate de culori diferite;
	Construirea piramidei după îndrumările verbale până se formează o piramidă din cinci trepte;
	Copiii vizualizează piramida prezentată;
	Aşază benzile cu pătratele colorate crescător, pe orizontală de la banda cea mai scurtă, la cea mai lungă;
	Copiii răspund la întrebările:

-	 Cum sunt aşezate benzile cu pătrate?
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-	 Câte benzi putem aşeza?
-	 Toate piramidele au acelaşi număr de benzi?
-	 Număraţi pătratele din fiecare şir şi aşezaţi numărul corespunzător în dreapta lângă bandă.

	Se clasifică imaginile după felul lor. Copiii denumesc noţiunile.
La diamant se decupează mai multe pătrate care se aşează crescător şi descrescător.

Brainstorming-ul, „asalt de idei” este o metoda de stimulare a creativitatii ce consta in enunţarea spontană a 
cât mai multe idei pentru soluţionarea unei probleme, într-o atmosferă lipsită de critică. 
Obiectiv: Exersarea capacităţilor creatoare ale copiilor în procesul didactic care sa conduce la activism, la 
concentrare susţinută, în grupuri creative.
Descrierea metodei: Se desfăşoară în grupuri de 5-20 copii. Grupul cu care se lucrează este preferabil să fie 
eterogen. Durata optimă de timp este de 20 minute în funcţie de problema supusă dezbaterii şi de numărul de 
copii care fac parte din grup.
Etapele:
1. Etapa premergatoare cu cele 3 faze:
- faza de investigare a membrilor şi de selecţionare a acestora – alcătuirea grupului creativ;
- faza de antrenament creativ – familiarizarea cu tehnicile;
- faza de pregătire în care educatoarea aranjează sala de grupa, verifică materialele necesare, anunţa regulile, 
fazele, durata intervenţiilor;
2. Etapa productivă a grupului de creativitate în care se manifesta „furtuna creierului”, cuprinde:
- faza de stabilire a temei;
- faza de rezolvare a problemelor;
- faza de culegere a ideilor suplimentare;
3. Etapa trierii si selecţionării ideilor – evaluarea
- faza analizării ideilor emise – se prezintă lista de idei şi se audiază;
- faza optării pentru solutia finală – evaluarea critică a ideilor;

Explozia stelară este o metodă de stimulare a creativităţii, o modalitate de relaxare a copiilor si se bazează pe 
formularea de întrebări pentru rezolvarea de probleme si de noi descoperiri. Incepe din centrul conceptului şi 
se împrăştie în afară, cu întrebări la fel ca o explozie stelara.
Descrierea metodei: Copiii asezati în semicerc propun problema de rezolvat – pe steaua mare se scrie sau se 
deseneaza ideea centrală. Pe cele cinci stelute mai mici se scriu întrebările: Ce? Cine? Unde? De ce? Cand?, 
iar cinci copii din grupa extrag cate  o întrebare. Fiecare copil îşi alege câte 3-4 colegi cu care se organizează 
în grupe. Grupurile colaboreaza în elaborarea întrebărilor. La expirarea timpului copiii revin în semicerc, în 
jurul stelei mari şi comunică întrebările elaborate. Copiii celorlalte grupuri răspund la întrebări. Se apreciază 
întrebările copiilor, efortul acestora de a le elabora precum şi modul de colaborare şi interacţiune.

Proiectul este o metodă de cercetare care reprezintă o modalitate eficientă de instruire şi autoinstruire. Prin 
această metodă copiii îşi formează deprinderi de muncă intelectuală, învăţând să-şi formuleze probleme şi sa 
caute singuri calea de rezolvare.
Prin predarea interactivă se urmăreşte aşezarea învăţământului pe baze pragmatice pregătind integrarea copiilor 
într-o societate democratică, a pluralităţii punctelor de vedere şi a concurenţei ideilor.

Bibliografie:
Voiculescu, Elisabeta, „Pedagogia preșcolară”, Editura Aramis, Bucureşti, 2008.
Breben, S., Fulga, M., Gongea, E., Ruiu, G., „Metode interactive de grup”, Editura Arves, Bucureşti, 2002.
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PREDAREA ȘI EVALUAREA ÎN GRĂDINIȚĂ CU AJUTORUL  
METODELOR INTERACTIVE DE GRUP 

 
 

Prof. înv. preșcolar Georgiana-Florentina Gongea  
Grădiniţa Nr. 55 „Prichindel” structură a Şcolii Nr. 37 „Mihai Eminescu” 

 
Motto: „Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câştigăm” 

 Victor Hugo 
 
 

Cum curriculumul actual este orientat către realizarea de obiective prioritar axate pe 
formarea-dezvoltarea elevilor, atunci şi mijloacele instruirii (predării-învăţării-evaluării) nu se 
vor mai centra pe însuşirea cunoştinţelor în sine, ci pe prezentarea, exersarea de experienţe 
situaţii, acţiuni corespunzătoare acestor obiective în orice componentă a educaţiei. 

Atenţia acordată metodelor şi procedeelor didactice facilitează cunoaşterea, integrarea 
teoriei cu practica, accesibilizarea cunoştinţelor, participarea activă a şcolarului la actul 
învăţării. Ele constituie elementul esenţial al strategiei didactice, deoarece reprezintă latura 
executorie a acesteia (atingerea finalităţilor). 

Un curriculum, conceput ca un proiect de formare-dezvoltare, articulează într-un 
sistem coerent, dinamic şi funcţional elementele procesului de învăţământ ceea ce rezultă că 
instruirea este mai mult fundamentală pe relaţia echilibrată predare-învăţare-evaluare. 

Astfel sunt concepute situaţiile de instruire, care pot fï rezolvate prin alternative 
metodologice, rezultate din antrenarea sistemică a elementelor procesului de învăţământ, a 
particularităţilor lor în contextul concret: metode şi procedee, mijloace de învăţământ, forme 
de organizare a activităţilor, moduri de relaţionare profesor-elevi, moduri manageriale de 
conducere a acţiunilor. 

Pentru a cunoaște nivelul dezvoltării copiilor am aplicat diferite teste care privesc: 
cunoașterea capacităților intelectuale în domeniul cognitiv și de limbaj, creativitatea, relațiile 
ce se stabilesc între copii. 

Prin testul docimologic (de cunoștințe) am colectat o serie de date care m-au ajutat în 
evaluarea rezultatelor obținute de copii la anumite activități, dar și pentru cunoașterea acelor 
capacități intelectuale care le dau posibilitatea să înțeleagă mai ușor conținutul unei povești, a 
unui basm, cântec, proverbe și zicători sau legate de creativitate, posibilitatea de a se apropia 
cât mai mult de personajele îndrăgite. 

Fiecare metodă folosită a furnizat date specifice asupra diverselor laturi ale 
fenomenului în cauză, ajutând astfel pentru formarea unei imagini cât mai complete și cât mai 
corecte. Toate aceste metode au fost folosite într-un sistem de complementaritate. 

Cu ajutorul metodelor activ-participative, am aplicat diferite fișe de evaluare la 
sfărșitul unei activități sau la sfărșitul unui proiect, care m-au ajutat la analiza beneficiilor 
aduse de introducerea acestor metode în cadrul activității instructiv-educative. 

a) De exemplu, în cadrul temei „Cum este/a fost și va fi aici pe pământ?”, subtema, 
„Viețuitoarele Terrei”, am împătțit copiii în trei grupe și le-am solicitat acestora să 
redea cu ajutorul metodei Graffiti cât mai multe animale sălbatice, domestice și 
viețuitoare din lumea apelor. 
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Lucrul în echipă – Metoda Graffiti 
 

FB = cel puțin 10 exemple de cărți. 
B = cel puțin 8 exemple de cărți; 
S = cel puțin 6 exemple de cărți; 
I = cel puțin 4 exemple de cărți; 
 
b) În cadrul proiectului tematic „Detectivii Primăverii” am utilizat metoda „Soarele 

caracteristicilor”, pentru a observa daca au fost asimilate noțiunile despre această 
temă. Copiii au fi rugați ca în interiorul razelor să deseneze cât mai multe 
caracteristici ale anotimpului primăvara, dar care să se regăsească decât o singură 
dată  
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Cooperarea în timpul realizării discului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soarele caracteristicilor 
 
FB = cel puțin 8 caracteristici ale anotimpului primăvara. 
B = cel puțin 6 caracteristici ale anotimpului primăvara; 
S = cel puțin 4 caracteristici ale anotimpului primăvara; 
I = cel puțin 3 caracteristici ale anotimpului primăvara; 
 
c) O altă metodă, cu ajutorul căreia am testat cunoștințele copiilor, a fost metoda 

„Copacul ideilor”, utilizată, de exemplu, în cadrul proiectului tematic „Cartea”. 
Copiii au fost rugați ca pe coala de hârtie să deseneze cat mai multe caracteristici 
sau idei legate de tema dată, dar care să se regăsească doar o singură dată. 
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Cooperarea în timpul realizării lucrării 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copacul ideilor 
 
FB = cel puțin 10 exemple de cărți. 
B = cel puțin 8 exemple de cărți; 
S = cel puțin 6 exemple de cărți; 
I = cel puțin 4 exemple de cărți; 
 
Pentru bunul mers al ativității în toate domeniile au loc permanent îmbunătățiri 

substanțiale. Un om creator, cu imaginație, inovator și capabil să se adapteze rapid la 
schimbările impuse de progresul impresionant al științei contemporane nu poate fi format 
decât de educatori care să posede ei înșiși în primul rând asemenea calități. 

De aceea cadrele didactice trebuie să-și perfecționeze întreaga activitate desfășurată cu 
copiii printr-o cercetare continuă. 

Cercetarea pedagogică este o acțiune concepută științific în vederea cunoașterii 
problemelor concrete ale procesului de învățământ și necesară în perfecționarea lui. 

Un loc central în demersul investigativ îl ocupă metodele de cercetare. 
Dicționarul de pedagogie precizează că metodele de cercetare sunt modalități de 

abordare în vederea dobândirii ordonate și controlate de date.  
Opțiunea pentru o anumită metodă de cercetare depinde de tipul cercetării.  
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Activitatea desfășurată de mine, ca educatoare, articolele, lucrările și publicațiile de 
specialitate studiate au reprezentat cadrul adecvat pentru experimentarea și selecționarea 
soluțiilor optime în vederea recreerii și destinderii copiilor pentru a le provoca o stare 
accentuată de bună dispoziție, care să stimuleze inteligența și creativitatea acestora, a 
realizării obiectivelor în condițiile specifice grădiniței, potrivit particularităților de vârstă și 
pregătirea adecvată pentru o mai bună integrare în clasa I.  
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OBSERVAREA ŞI EXPERIMENTUL
LA CUNOAŞTEREA MEDIULUI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL

PREŞCOLAR

Prof. înv. preşc. Emanuela Maria Maliş 
Grădinița cu program normal Valea Stânei

Vatra Moldoviţei

                                                        “Să-l stârnim pe copil să observe, să cerceteze, să                                                           
descopere” – ROUSSEAU.

Prin prisma trecerii la noul curriculum accentul se pune pe  înţelegerea naturii ca fiind modificabilă de 
fiinţele umane cu care se află în interacţiune, pe formarea de abilităţi şi competenţe asociate demersurilor de 
investigaţie ştiinţifică, cum ar fi observarea, conceperea şi realizarea de experimente. Activităţile de ştiinţă în 
cadrul cărora copiii asimilează informaţii  au, pe de o parte, rigoare ştiinţifică – accesibile pentru nivelul de 
vârstă, iar pe de altă parte, îi conduc la constatări din activitatea practică desfăşurată, adică cu caracter empiric.

          Am ales spre cercetare din multele metode activ-participative (observarea, experimentul, povestirea, 
explicaţia, descrierea, demonstraţia, conversaţia euristică) ce pot fi utilizate în activităţile de cunoaşterea 
mediului – observarea și experimentul –  deoarece sunt două metode ce se completează reciproc, beneficiarul 
fiind copilul care învaţă prin descoperire şi acţiune, descoperă şi utilizează cunoştinţele asimilate în situaţii 
noi, face transferuri de la teorie la practică şi invers.

Observarea este considerată, de cele mai multe ori, explicit sau implicit, ca fiind prima şi cea mai 
simplă metodă de cercetare. Deşi frecventă, o astfel de apreciere trădează o anumită imprudenţă. Specialiştii 
în domeniul notează, mai echilibrat şi ponderat că: “Modalitățile fundamentale ale investigației faptelor 
sunt observația si experimentul; aceste două operații nu se pot ierarhiza după importanță nici după vreo 
succesiune univocă fiind complementare și intervenind alternativ în procesul real al cunoașterii”. Procesul 
de cunoaştere este unitar, observaţiile concură spre experiment iar acesta constă într-o ţesătură de observaţii.

Deşi observarea şi experimentul sunt două metode de sine stătătoare ce pot fi folosite independent în 
activităţile de cunoaşterea mediului desfăşurate în grădiniţă, corelarea lor la vârstele mici conduc la acţiuni şi 
reacţii imediat observabile din partea copilului. Se pune accent pe căutările şi încercările proprii ale copilului; 
în cadrul unui proiect tematic, copilul face observări şi înregistrează rezultate, măsoară, compară, explorează, 
realizează experimente pe cont propriu, îmbină observarea cu experimentul şi astfel învăţarea este mai uşoară 
iar rezultatele ei mai trainice. 

Îmbinarea celor două metode este necesară pentru că a vorbi fără a acţiona efectiv este aproape de 
neinţeles pentru un copil mic; observarea – unde copilul percepe elementele de suprafaţă, fenomene fizice şi 
chimice – trebuie urmată de experiment astfel încât copilul să fie condus spre perceperea şi a structurii interne, 
dar şi a condiţiilor producerii fenomenelor ca atare şi a efectelor acestuia.

La fel, expunerea îndelungată a obiectelor în faţa copiilor, însoţită de activitatea exploratorie, de 
operarea cu el, nu este satisfăcătoare fără cuvântul (explicaţii, întrebări, indicaţii) şi conţinutul desemnat de el.

La vârsta preşcolară, unde calea de cunoaştere este cea intuitivă, datele senzoriale – furnizate de 
experiment sunt sprijinite de cuvânt, iar cuvântul – ce însoţeşte observaţia, se sprijină pe datele senzoriale.

Invăţământul actual înclină balanţa de la informativ spre formativ, de la cantitate spre calitatea 
cunoştinţelor, permite şcolii pregătirea şi formarea noilor generaţii de tineri potrivite unor nevoi sociale 
specifice, legate de economia de piaţă, de noile tipuri de profesionalizare.

Accentul se pune deci, nu pe „ cât „ se învaţă ci pe „ cum „ se învaţă, aşa cum remarca Alvin Foffer - 
„ analfabetul de mâine  nu va fi cel care nu va şti să citească ci va fi cel care nu a învăţat cum să înveţe „, se 
pune deci accent pe însuşirea instrumentelor de lucru, inclusiv a tehnicilor de informare, urmărind cultivarea 
la copii a stilului de muncă independent.
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In învăţământul modern dobândeşte o importanţă tot mai mare organizarea instruirii care situează 
elevul pe prim plan punându-se accent pe însuşirea instrumentelor de lucru, inclusiv a tehnicilor de informare 
urmărind cultivarea la elevi a stilului de muncă independent. De asemenea se pune accent pe efortul ( individual 
sau colectiv ) de descoperire personală a legăturilor lumii reale prin observare, investigare, experimentare, 
cercetare.

Piaget socoteşte că învăţarea este o relaţie între individ şi mediul înconjurător adică o adaptare iar 
inteligenţa este instrumentul cel mai perfecţionat al adaptării

Considerând că dezideratele majore ale învăţământului formativ pot fi folosite şi bine realizate prin 
aportul ce-l aduc activităţile de cunoaşterea mediului înconjurător, prin activitatea de observare practică, de 
experimentare, de lucrări practice iniţiate în cadrul acestui tip de activităţi cât şi prin activităţi complementare 
şi extraşcolare m-a preocupat găsirea celor mai elocvente aspecte ale educării preşcolarilor pentru cunoaşterea 
mediului.

Pentru o reuşită deplină este necesar ca preşcolarul să trăiască experienţa de cunoaştere, să se angajeze 
în procesul cunoaşterii să se implice în acest proces, să participe cu mult interes pentru a cunoaşte cât mai mult 
din tainele naturii, din viaţa plantelor, animalelor, fenomenelor din natură, cât şi contribuţia omului la protecţia 
mediului înconjurător.

Experienţa la clasă cât şi practica cercetării m-au făcut să înţeleg că, dacă îmi aleg instrumentele 
adecvate, pot ajunge la sufletul preşcolarului şi al celor ce vin în contact cu el zilnic.

Numai astfel se poate forma o concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă, copilul devenind participant 
activ la propria sa instruire.

Experimentul este o metodă de cercetare ştiinţifică ce constă în provocarea intenţionată a fenomenelor, 
este o observaţie provocată.    

Unul din obiectivele majore ale educaţiei este îmbunătăţirea puterii de înţelegere a copilului şi 
cultivarea dorinţei acestuia de a învăţa. Activităţile practice şi experimentale, care îi înlesnesc contactul cu 
lumea înconjurătoare, sunt necesare pentru evoluţia şi dezvoltarea ulterioară a copilului.

La vârstele mici, experimentele produc acţiuni şi reacţii imediat observabile. Atunci când copilul 
experimentează pe cont propriu , nu avem garanţia că va reuşi să treacă la un nivel superior de înţelegere a unui 
concept. Din punctul nostru de vedere, este mult mai important ce se petrece în mintea copilului decât ceea ce 
rezultă din propriile mâini. De aceea este necesar să vedem experimentul ca pe o temă integrată în curriculum, 
iniţiată fie de educatoare, fie de copil.

Educatoarea, în colaborare cu copilul, va avea în vedere coordonarea activităţii în cadrul proiectului. 
În acest sens, li se recomandă educatoarelor să recurgă la un orar flexibil, care să le permită copiilor să-
şi urmărească interesul şi să creeze în sala de grupă un spaţiu educaţional stimulativ, care să favorizeze 
experimentul, interacţiunea şi creativitatea. Activitatea ştiinţifică are loc sau se poate desfăşura oriunde, în 
clasă sau în curte, dar este indicat să existe un loc anume – Sectorul Ştiinţei- unde copiii pot experimenta, 
observa, afla lucruri noi. Acest colţ poate fi utilat cu: rafturi, măsuţe, avizier, cântar, lupă, acvariu, tăviţe, planşe, 
ghivece, păsări împăiate, crenguţe înmugurite şi diverse instrumente utile în experimente. Nu se depozitează 
la Ştiinţă toate materialele. Se expun în perioada experimentului numai cele strict necesare în legătură cu tema 
propusă, după care se depozitează pentru a fi păstrate şi folosite ulterior. Acest lucru stimulează curiozitatea 
vie a copilului, incitându-l şi suscitându-i plăcerea.
           Educatoarea poate trezi interesul copiilor pentru astfel de proiecte iniţiind o serie de activităţi, care să 
le arate copiilor cum se petrec anumite fenomene, cum se mişcă anumite lucruri din mediul apropiat lor. Acest 
lucru se poate face cu uşurinţă în cursul unei plimbări prin împrejurimi şi colectând materiale ce pot stârni 
interesul copiilor faţă de obiecte şi fenomene accesibile vârstei lor.

În jurul nostru se petrec multe acţiuni, observăm diferite efecte ale unor procese şi ne punem întrebarea: 
cum s-au produs?

De multe ori, copiii pun diferite întrebări şi, deoarece ei nu au văzut cum s-a produs procesul respectiv, 
încep să presupună, să emită ipoteze. O modalitate de confirmare a ipotezelor este experimentul.
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Experimentul este o metodă de cercetare şi o metodă didactică de explorare directă a realităţii în care 
se provoacă intenţionat un fenomen sau proces în condiţii determinate, în scopul cercetării, descoperirii esenţei 
fenomenului sau procesului, a legilor care-l determină, pentru verificarea unei ipoteze.

Pentru utilizarea acestei metode este nevoie de mult studiu pedagogic şi ştiinţific. 
Cunoaşterea ştiinţifică porneşte de la o ipoteză şi este demonstrată prin experimente. Dacă dorim ca 

societatea umană să progreseze îi învăţăm pe copii să emită ipoteze, să conceapă experimente şi să le transpună 
în practică.

În experiment, copiii efectuează operaţii mentale sau motrice, cu scopul de a observa, a studia, a 
măsura, de a prelucra şi interpreta rezultatele obţinute prin producerea fenomenului sau procesului respectiv.

În activitate, copiii experimentează la momentul oportun, sub controlul permanent al nostru, fără a 
cunoaşte rezultatul. Doar cadrul didactic cunoaşte rezultatul. Dacă şi copiii ar afla rezultatul înainte de a 
efectua experimentul, acesta nu ar mai fi interesant, aşadar să-i lăsăm pe ei să descopere.

Pentru a efectua un experiment, educatoarea are nevoie de o anume pregătire:
a) să stabilească obiectvele operaţionale;
b) foarte importantă este documentarea;
c) să proiecteze experimentul,
d) să aleagă materialele necesare,
e) să efectueze experimentul pentru asigurarea reuşitei;
f) să elaboreze fişe de activitate experimentală pentru fiecare copil sau grup;
g) să stabilească probele de evaluare prin care să verifice dacă obiectivele experimentului au fost atinse.
Pentru realizarea experienţelor şi experimentelor este necesară documentarea ştiinţifică a educatoarei 

prin consultarea unor surse de informare variate.
Prin experimentele simple, calitative, constatative realizate demonstrativ se urmăreşte nu descoperirea 

de către copii a notelor esenţiale ale noţiunii ce se formează, ci observarea directă şi imediată a acestora. 
Utilizarea corectă a metodei experimentale implică abilităţi practice şi cunoştinţe teoretice deosebite în 
stabilirea corectă a condiţiilor practice prin care se evidenţiază trăsăturile esenţiale şi a modalităţii practice de 
mascare a trăsăturilor neesenţiale.

Integrăm experimentul în activitate prin reprezentarea unei probleme, a unei situaţii problemă, a unui 
fenomen sau a unui proces.

Următorul pas este formularea unei întrebări cauzale: „Din ce cauză s-a produs acest fenomen sau 
efect?” sau „Cum se rezolvă problema?” Apoi comunicăm obiectivele urmărite de copii şi argumentăm 
importanţa experimentului, deoarece copiii trebuie să participe conştient la propria lor formare. Urmează 
observarea şi analizarea unor fapte generice, reale sau reproduse.

Informaţiile calitative şi cantitative sunt colectate într-un protocol imediat după observare şi analiză 
sub formă de descrieri verbale concise, descrieri, schiţe, tabele de observaţie. Acesastă etapă se realizează cu 
ajutorul cadrului didactic pentru încadrare în timp, exactitate şi corectitudine.

În analiza faptelor generice, copiii pot să emită mai multe probleme, dar noi selecţionăm doar o 
problemă pentru soluţionare şi explicăm motivele alegerii acesteia.

Etapa următoare este elaborarea ipotezei sau a ipotezelor ce trebuie confirmate sau infirmate prin 
experiment sau reformulate ulterior.

Ipoteza este o presupunere, o explicare provizorie, enunţată pe baza unor fapte sau legi cunoscute, cu 
privire la anumite conexiuni între fenomene, la cauza şi mecanismul intern care le produce. Ipoteza reprezintă 
o premisă sau un punct de plecare al unui argument. În experimentul didactic ipoteza se referă la existenţa unor 
obiecte, a caracteristicilor acestora, la cauza şi condiţiile în care se produce fenomenul. Ipoteza este un răspuns 
posibil, o explicaţie formulată pentru problema opusă. Copiii formulează ipotezele de lucru independent sau 
cu ajutorul cadrului didactic. Este important ca toate ipotezele formulate să fie analizate. Ipoteza reprezintă, în 
principiu, o presupunere bazată pe raţionament logic, emisă în încercarea de a găsi răspunsul la o întrebare sau 
de a rezolva o problemă ivită. Ipoteza formulată trebuie să fie stabilă în spaţiu şi timp, trebuie să fie în acord cu 
observaţiile disponibile, să fie cât se poate de simplă, să fie testabilă şi potenţial infirmabilă (dacă este cazul).
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După formularea ipotezelor de lucru urmează proiectarea etapelor experimentului, a modului de lucru 
şi precizarea condiţiilor didactice şi tehnologice. Cadrul didactic propune mai multe procedee de lucru, iar 
copiii îl aleg pe cel optim. 

Se reactualizează cunoştinţele necesare în desfăşurarea experimentului. Vom colecta şi înregistra 
informaţiile prin observare, prin măsurare, sistematizarea datelor în protocolul de observaţie, prelucrarea şi 
interpretarea rezultatelor. Studiul statistic al rezultatelor vizează confirmarea sau infirmarea ipotezei formulate.

Urmează efectuarea experimentului sub îndrumarea cadrului didactic. Simultan cu experimentarea, 
copiii observă şi consemnează fenomenele semnificative produse. Consemnarea rezultatelor se face şi de copii 
şi de educatoare. Chiar dacă la această vârstă copiii încă nu ştiu să scrie şi să citească, totuşi unele date ale 
descoperirilor trebuie înregistrate pentru a fi prelucrate informaţional ulterior. De aceea se apelează la descrierea 
simbolică a evenimentelor, uzând de mici imagini care au fost pregătite de copii în timpul activităţilor practice 
sau de educatoare. Afişarea acestora se poate face în diferite moduri pe diverse suporturi. Am experimentat 
cu copiii grupei mijlocii plutirea-scufundarea iar consemnarea rezultatelor au făcut-o ei înşişi pe o bucată de 
poliestiren împărţit în două pe verticală, în partea de sus a fiecărei zone verticale erau plasate anterior imagini 
care sugerau plutirea, respectiv scufundarea. Copiii au testat fiecare obiect în parte şi au observat rezultatele, 
le-au şters de apă şi le-au aşezat pe panou în secţiunea potrivită, fără a le mai figura simbolic.

Etapa finală este verificarea şi compararea rezultatelor şi formularea concluziilor ştiinţifice.
Alexandru Popescu Mihăieşti spunea: „un copil nu este niciodată prea tânăr ca să înveţe, cu condiţia 

ca modul de solicitare intelectuală să fie pe măsura dezvoltării sale biopsihice şi să se potrivească cu lumea 
sa.” O astfel de solicitare o dau activităţile integrate considerate activităţi comune, ele constituind forme de 
evaluare sumativă moderne, în cadrul cărora sunt revizuite cunoştinţele, deprinderile şi abilităţile dobândite 
de copii într-un interval mai mare de timp sau ca finalitate a unor proiecte tematice. „A integra „ înseamnă 
a include, a îngloba, a încorpora , a armoniza într-un tot, iar „integrarea” presupune „reunirea în acelaşi loc, 
adică reunirea în aceeaşi activitate a mai multor activităţi de tip succesiv. Deosebirea dintre activităţile cu 
caracter interdisciplinar şi activităţile integrate este aceea că, integrarea ia ca referinţă o idee, o temă (aceeaşi 
temă este abordată în fiecare categorie de activitate inclusă), pe când activităţile cu caracter interdisciplinar se 
referă la o singură activitate în care se valorifică şi se aplică cunoştinţe din alte domenii de activitate.
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I. METODA PROIECTELOR – DEFINIRE ŞI VALOAREA FORMATIVĂ

Caracterul de modernitate al unei metode este dat de măsura în care aceasta reuşeşte să cultive însuşirile 
fundamentale necesare omului de azi: independenţă, spirit critic, gândire creatoare.

Metoda proiectelor este o strategie didactică bazată pe interese, necesitate şi posibilităţi de dezvoltare. 
Ea presupune lucrul în echipă, interacţiunea directă, dar şi brainstorming-ul, care devin mijloace de bază ale 
procesului educativ.

Metoda proiectelor este o strategie de învățare și evaluare cu multiple valențe formative, a cărei 
caracteristică se concentrează pe efortul deliberat de cercetare, pe căutarea şi găsirea răspunsurilor legate de 
tema propusă, complexitatea ei constând în faptul că se evaluează nu doar cunoştinţe, ci şi deprinderi, atitudini, 
competenţe de comunicare.

Prin metoda proiectului se lasă copilului mai multă libertate de exprimare şi acţiune şi se oferă ocazii 
reale de a lua decizii şi de a-şi asuma responsabilităţi. Toate acestea duc, implicit, la crearea unei motivaţii 
puternice şi la o implicare deopotrivă efectivă şi afectivă a copiilor. Simplul fapt că sunt consultaţi în alegerea 
temelor şi se ţine cont de părerea lor îi face pe copii să aibă mai multă încredere în forţele proprii.

Putem afirma că metoda proiectelor tematice este una dintre cele mai eficiente metode atât pentru copii, 
cât şi pentru cadre didactice, chiar dacă implică un studiu individual susţinut, o pregătire meticuloasă şi serioasă 
în privinţa documentării, o multitudine de materiale didactice, o imensă muncă de căutare a modalităţilor celor 
mai potrivite în stabilirea inventarului de activităţi.

De ce este valoroasă metoda proiectelor? Deoarece este o metodă de educaţie alternativă prin care se 
crează situaţii complexe de învăţare, motivează copiii să participe efectiv cu bagajele de cunoştinţe, deprinderi, 
reuşind chiar să obţină un produs final. Satisfacţiile sunt pe măsura efortului depus, căci ce poate fi mai mare 
prilej de mulţumire pentru educatoare decât bucuria de a-şi vedea închegat colectivul grupei, de a-i înţelege 
mai bine pe copii, de a constata că activitatea grupei a devenit mai interesantă şi mai stimulativă.

Copiii descoperă cum se învaţă creativ, eficient şi inteligent (cum să achiziţioneze un număr mare de 
cunoştinţe într-o perioadă scurtă de timp şi cu efort redus), dezvoltându-şi competenţe de acţiune, practice. 
Pe parcursul derulării proiectelor tematice, între copii există o mai bună comunicare , aceştia  devenind  mai 
încrezători în forţele proprii.

Caracteristica esenţială a proiectului este că plasează copilul în centrul proiectării didactice, asigură o 
mai bună corelare gândire – învăţare.

II. ELABORAREA PROIECTELOR TEMATICE

Elaborarea proiectelor tematice presupune o amplă activitate de informare, dar şi dialogul cu copiii 
în cadrul căruia, ascultându-i, adresându-le întrebări despre ceea ce ştiu sau ar dori să ştie, descoperim ce îi 
interesează şi, ca urmare, avem posibilitatea de a organiza conţinuturile într-un plan logic de învăţare.

La vârstele mici, experimentele produc acţiuni şi reacţii imediat observabile. Atunci când copilul 
experimentează pe cont propriu, nu avem garanţia că va reuşi să treacă la un nivel superior de înţelegere a unui 
concept. De aceea este necesar să vedem experimentul ca pe un proiect integrat în curriculum, iniţiat fie de 
educatoare, fie de copil.

Proiectele tematice – presupun investigarea unor subiecte propuse de copii, sugerate de anumite 
evenimente, întâmplări, ordinea desfăşurării lor fiind la latitudinea educatoarei şi a copiilor.
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Subiectul proiectului este inspirat din mediul apropiat, presupunând interacţiunea directă dintre copil şi 
mediu.

Conținuturile converg temei sau subtemei, respectă nevoile de cunoaştere ale copiilor, la un moment 
dat, ţinându-se seama de particularităţile de vârstă ale acestora.

Activitățile integrate, desfăşurate pe parcursul proiectelor tematice aduc un plus de lejeritate şi mai mult, 
coerenţa procesului de predare – învăţare – evaluare. Aceste activităţi asigură o învăţare activă, care se extinde 
până la limita pe care copilul o stabileşte, reflectă interesele şi experienţa copiilor şi are o finalitate reală.

Educatoarea în colaborare cu copilul are în vedere coordonarea activităţii pe timpul derulării proiectului, 
având rolul de ghid şi mentor a întregii activităţi. Prin activităţile desfăşurate pe parcursul proiectelor tematice 
copiii îşi vor putea aprofunda cunoştinţele despre subiectul dat. Alături de ei sunt implicaţi: specialişti, părinţi, 
membri ai comunităţii.

Etapa de evaluare a activităţii copiilor, la finalul unui proiect tematic, oferă educatoarelor şi părinţilor 
posibilitatea de a observa copilul, de a-l aprecia; totodată este un prilej de testare şi de verificare a capacităţilor 
intelectuale şi a aptitudinilor creatoare ale copiilor.

III. MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Ceea ce este caracteristic pentru metoda proiectelor este faptul că ne pune pe noi –cadrele didactice - în 
situaţia de a reflecta asupra răspunsurilor la întrebările:

	Cum predăm ?
	Cum îi vom face pe copii să-şi amintească şi să-şi activeze experienţele, informaţiile pe care le deţin 

despre tema propusă?
	Cum îi vom motiva să se informeze, să caute, să investigheze?
	Cum îi facem să interacţioneze în mod activ cu noile informaţii şi cu ceilalţi membri ai grupei ?
	Ce contexte de exersare a noilor conţinuturi vom crea?
	Cum îi vom face să dea un sens şi o interpretare personală celor învăţate, reprezentative pentru fiecare 

copil?
Rolul educatoarei este de a proiecta experienţe de învăţare de colaborare care să îi motiveze pe copii. 
Managementul realizat de către educatoare constă din :
	proiectarea activităţilor, 
	implementarea proiectului, 
	supravegherea permanentă a derulării lui,
	evaluarea şi diseminarea după finalizarea acestuia.
Pentru a fi posibilă abordarea în manieră integrată a activităţilor din cadrul unui proiect tematic, 

educatoarea trebuie să stabilească cu claritate obiectivele şi conţinuturile activităţilor zilnice şi un scenariu 
care să motiveze şi să canalizeze atenţia copiilor spre ceea ce vor investiga. Este necesar un demers didactic 
adecvat care sa cuprindă trei etape aflate  în interdependenţă: evocare; realizarea sensului; reflecţia.

•	Evocarea face apel la cunoştinţele însuşite de copii despre o temă sau un anumit subiect
•	Realizarea sensului  asigură înţelegerea noilor informaţii şi a semnificaţiei acestora, fiind în 

acelaşi timp etapa întrebărilor: educatoare – copil, copil – educatoare, copil - copil. 
•	Reflecţia integrează noile cunoştinţe în sistemul celor vechi, asigurând legătura dintre ele , 

dând posibilitatea expunerii libere a «noului» aflat.

IV.PREZENTAREA PROIECTULUI TEMATIC „INSTRUMENTE MUZICALE”

Am aplicat metoda proiectelor tematice la grupa pregătitoare, în semestrul al II-lea. Sursa de alegere a 
subiectului a constituit-o în acest caz, o întâmplare care i-a impresionat pe copii. Întro dimineaţă ,un băieţel pe 
nume Andrei a adus la grădiniţă o chitară pe care a primit-o în dar de la tăticul lui. Curioşi, copiii l-au asaltat 
cu întrebări: „Este o chitară adevărată?”, „Ce sunete scoate?”, „Cum se mânuieşte?”

Profitând de interesul copiilor, m-am gândit că am putea derula un  proiect tematic în care copiii să 
se familiarizeze cu instrumentele muzicale  şi câteva cunoştinţe elementare despre o orchestră  şi muzica 
instrumentală.
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M-am pregătit pentru a demara acest proiect tematic trecând la stabilirea obiectivelor, a inventarului de 
probleme, analiza resurselor materiale şi umane; am schiţat un inventar de teme pe arii curriculare, pe care 
l-am completat pe parcursul derulării proiectului.

Am socotit că e mai bine să schiţez eu planul de desfăşurare a proiectului şi să-l fac cunoscut copiilor, 
pe parcurs, spunându-le ce sarcini au ei de îndeplinit.

Inventarul de probleme şi harta proiectului le-am afişat în sala de grupă, apoi am redactat scrisoarea 
pentru  părinți, pentru ca aceştia să poată afla ce vom face în următoarele zile şi să ne poată ajuta să procurăm 
materialele de care avem nevoie.

După procurarea materialelor am trecut la crearea centrului tematic. În „colțul cu surprize” am expus 
materiale legate de tema proiectului, pe care copiii le-au putut privi, mânui şi cu care s-au putut juca.

Am luat, de asemenea, legătura cu un instrumentist şi l-am invitat să le vorbească copiilor despre 
instrumentele muzicale utilizate într-o orchestră , precum şi câteva aspecte legate de activitatea membrilor 
orchestrei şi a dirijorului. Întâlnirea a fost deosebit de  atractivă, copiii au avut ocazia să înveţe să cânte la orgă, 
vioară şi trompetă.

Am programat activităţi prin care copiii să aplice practic cunoştinţele însuşite prin investigaţii proprii:
•	 Activități pe domenii experiențiale

DȘ.-Cunoașterea mediului – Vizionare PPT „Instrumente muzicale”;
DLC- Educarea limbajului: Joc didactic: „Orchestra”,Povestea educatoarei „Muzicanții din Bremen”
DȘ-Activitate matematică: Joc didactic matematic „Câte instrumente sunt?”,”Al câtelea instrument este 
vioara”
DEC-Educație plastică: modelaj „Instrumentul preferat”
DOS-Educație pentru societate: povestirea educatoarei „Iepurașul neatent” de I. Manoliu
DEC- Educație muzicală: cântec „Noi suntem muzicanți voioși” de P. Ţipordei; joc muzical „Mergi cum bat”
DPM-Educație fizică: Mers în echilibru pe plan ridicat; Joc: „Cu chitara pe punte!”

A fost planificată, de asemenea, şi activitatea pe arii de stimulare, care să permită completarea şi întregirea 
actului educaţional în conformitate cu subiectul abordat.

•	 Activități de dezvoltare personală
Întâlnirea de dimineață : „Strunele viorii”, „De vorbă cu dirijorul”, „ De unde vine cântecul?”, „Orchestra pe 
scenă”

•	 Activități pe arii de stimulare
Jocuri de rol: „De-a violoniștii”
  „De-a orchestra”
Biblioteca: Citim imagini – „Instrumente muzicale”, „La concert”
Construcții: „Sala de spectacole”, 
Ştiință: „Din ce este făcută vioara (trompeta, xilofonul, acordeonul) și care sunt părțile component ?”
Artă: „Pictăm instrumentul preferat”

•	 Activități recreative
„ Ghiceşte la ce am cântat”
„ Recunoaşte instrumentul şi instrumentistul”

Alegerea activităţilor s-a făcut în funcţie de specificul vârstei, fără a încerca prezentarea unui volum 
exagerat de cunoştinţe, selectându-se doar lucrurile mai importante care trebuiau reţinute de copii.

Programul a fost astfel organizat încât activităţile să se desfăşoare în manieră integrată, fără a neglija 
însă orarul sau obiectivele urmărite. Totul a fost prezentat sub formă de joc, astfel încât copiii să poată fi 
îndrumaţi să se exprime prin fapte, să-şi utilizeze cunoştinţele, abilităţile şi să dobândească altele noi, să-şi 
dezvolte curiozitatea.
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Finalitatea şi evaluarea proiectului a constat în organizarea unui „mini – concert” susţinut în faţa 
părinţilor ,intitulat „Orchestra veselă” în cadrul căruia copiii au interpretat cu acompaniament instrumental 
cântecele : „Noi suntem muzicanți voioși” , „ Dacă vesel se trăiește” şi „ Ce petrecere frumoasă”.

Proiectul tematic aplicat a extins aria de utilizare a materialelor şi a mediului educaţional dincolo de sala 
de grupă, demonstrând astfel care sunt efectele învăţării active.

Am menţionat acest exemplu, în primul rând pentru a dovedi că metoda proiectelor tematice se poate 
aplica cu succes în activitatea instructiv-educativă din grădiniţă, chiar dacă  este necesară o motivaţie foarte 
puternică, mai ales în momentul iniţial, de trezire a interesului copiilor pentru temă şi pentru demararea 
proiectului.

Prin realizarea Proiectului tematic „INSTRUMENTELE MUZICALE” copiii au acumulat o cantitate 
mare de informaţie lucrând cu plăcere şi descoperind singuri cunoştinţe noi.

Beneficiarii acestui proiect au fost copiii, pentru că au avut ocazia să exploreze la maxim toate 
instrumentele muzicale puse la îndemâna lor, atât cele din comert, cât şi cele originale: orga, mandolina, 
fluierul,vioara,chitara etc.

V. CONCLUZII

Beneficiile abordării  în cadrul activităţii din grădiniţă a metodei proiectelor pentru copii sunt:
•	 copiii sunt implicaţi activ în procesul de învăţare;
•	 încurajează exprimarea liberă în contextul respectului pentru opinia celuilalt;
•	 colectează şi analizează datele, îi face pe copii să adune un material bogat pentru discuţie;
•	 mai multă libertate de acţiune;
•	 participă la procurarea materialelor devenind mai responsabili;
•	 au mai multă încredere în forţele proprii;
•	 au şansa să-şi planifice propriile activităţi;
•	 îşi pot alege aria de stimulare/sectorul care prezintă interes deosebit pentru ei;
•	 sunt parteneri cu drepturi egale într-un act educaţional;
•	 învaţă prin interacţiune cu ceilalţi, nu unii alături de ceilalţi;
•	 îşi dezvoltă competenţe: creativitatea; capacitatea de comunicare; munca în echipă;
•	 au posibilitatea să se bucure de finalitatea activităţii lor.
Proiectul integrat face dovada implicării fiecărui copil şi a interesului pe care acesta l-a manifestat  pentru 

realizarea unui parcurs colectiv.
În cadrul fiecărui proiect trebuie avut în vedere folosirea diferitelor tipuri de jocuri pentru sporirea 

atractivităţii activităţilor şi menţinerea interesului copiilor în organizarea şi desfăşurarea proiectului.
În concluzie, putem afirma că metoda proiectelor poate fi la îndemâna fiecărui cadru didactic cu condiţia 

ca, încă din etapa de proiectare a activităţilor, educatoarea să vizeze tematici adecvate şi să pună la dispoziţia 
copiilor materiale corespunzătoare, aceste aspecte devenind astfel condiţii de desfăşurareeficientă a activităţii.

În baza rezultatelor obţinute, a experienţelor dobândite şi a introducerii alternativelor şi a noilor strategii 
de învăţare prin cercetare şi descoperire, prin reconsiderarea rolului educatoarei şi a responsabilităţilor copilului, 
considerăm „Metoda proiectelor la vârstele timpurii” ca o foarte bună strategie de organizare, desfăşurare şi 
evaluare a procesului educaţional din grădiniţă.
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MATEMATICA PRIN JOC

Profesor Rouța Ionașcu 
Grădinița Nr. 23 Craiova

Activitatea matematică propune conţinuturi care îi facilitează copilului accesul la lumea ştiinţelor exacte 
prin intermediul operaţiunilor intelectuale, i se cere să se angajeze în demersurile unei gândiri abstracte, să 
vadă relaţiile dintre obiecte şi evenimente, să pună obiectele şi evenimentele într-o secvenţă ordonată, să 
compare cantităţi, să potrivească, să grupeze, să sorteze, să clasifice, să numere. Deşi aceste operaţii sunt într-
adevăr abstracte, ele se fundamentează în experienţa concretă.

Lucrul cel mai greu este, desigur, găsirea strategiei corecte şi eficiente pentru preşcolari.
A citi, a scrie şi a număra este tripticul pe care se poate construi în materie de educaţie. Un copil aude şi 

vorbeşte înainte de a scrie. Şi când vorbeşte ceea ce spune are pentru el un sens. În materie de limbaj, ar mai fi 
de adăugat aici şi importanţa pe care o are cuvântul ,,altora’’ în construirea şi modelarea sensului la preşcolari.

De aceea, este bine să pornim de la a compara prin joc aspecte specifice şi cele asemănătoare ale limbajului 
verbal cu limbajul matematic. Astfel, copilul va avea posibilitatea de a le îmbogăţi şi de a le dezvolta pe 
amândouă concomitent.

Copiii gândesc şi vorbesc despre cantitate cu mult înainte de a folosi conceptul de număr. Aşadar, nu 
trebuie să ne preocupe cât de devreme reuşeşte el să numere până la 10 sau mai mult, ci cum se poate porni de 
la un fundament fără fisuri, pe care numai copilul şi-l poate construi în ritmul său şi prin efort propriu. Acesta 
îi va deschide drumul către înţelegerea simbolulilor cu care operează domeniul.

Important în realizarea obiectivelor activităţilor matematice sunt strategiile utilizate. Jocul este situaţia 
ce oferă prilejurile cele mai bogate prin care copilul poate învăţa experimentând activ. Copilul trebuie să înveţe 
jucându-se şi jucându-se învaţă. De aceea latura formativă trebuie să domine în raport cu cea informativă.

Formarea abilităţilor impune folosirea unor materiale didactice diverse, a unui suport intuitiv uşor de 
manevrat.

Voi prezenta în continuare câteva exemple de jocuri prin care abilităţile matematice dobândite (priceperi, 
deprinderi, capacităţi) pot fi aplicate în situaţii de învăţare noi.

Jocul de masă ,,Compune şi descompune” solicită copiilor găsirea cât mai multor variante de compunere 
şi descompunere a unui număr în concentrul 1-10. Jocul este format din jetoane mari împărţite în două coloane 
pe verticală şi jetoane mici cu cifre şi buline aplicate de la 1 la 10. Ei trebuie să recunoască cifrele, să numere 
bulinele de pe fiecare jeton, să aşeze în pereche jetoanele pentru a compune sau descompune un număr.

Obiecte, plante, animale pot lua locul bulinelor de pe jeton, copiii având posibilitatea de a construi noi 
reguli de joc. Acest joc îi ajută pe copii să înţeleagă cu uşurinţă operaţiile de adunare şi scădere.

Un alt moment propice exersării conceptelor matematice apelând la contextul ludic sunt jocurile de 
construcţie. 

Jocul de costrucţie cu cuburi ,,Cartierul meu” dă posibilitatea copiilor să sesizeze proprietăţile acestora: 
mărime, greutate, grosime, lungime, lăţime, formă, culoare. Ei pot compara asemănările şi deosebirile, 
învăţând să clasifice şi să sorteze. Construind blocuri care alcătuiesc cartierul, copiii indică prin numărare 
etajele fiecărui bloc, stabilesc prin comparaţie care bloc are mai multe etaje şi care mai puţine, aşează blocurile 
în ordine crescătoare de la blocul cu cele mai puţine la blocul cu cele mai multe etaje.

În cadrul jocului copiii devin parteneri de joacă, cooperează, exprimă şi acceptă idei, dialoghează, 
verbalizând acţiunea desfăşurată într-un limbaj matematic adecvat, capătă independenţă în acţiune şi rapiditate 
în realizarea sarcinii.

Construcţiile plane cu pioneze, beţişoare şi figuri geometrice îi pot ajuta şi ele pe copii să descopere 
matematica jucându-se. Cu ajutorul lor ei pot realiza imagine unor obiecte din mediul înconjurător: flori, pomi, 
case, jucării, mijloace de transport. Ei denumesc culori, forme, mărimi, stabilesc lungimea beţişoarelor, numără 
câte beţişoare compun o imagine, numără petalele florilor, crengile copacilor, compară mărimea acestora, 
denumesc figurile geometrice care compun construcţiile realizate şi atributele acestora.



104

Jocurile de mişcare ,,Fluturii şi florile” şi ,,Caută-ţi perechea” sunt tot atâtea posibilităţi de exersare 
a abilităţilor matematice. În cadrul jocului se folosesc medalioane cu imaginea unor flori şi fluturi de diferite 
culori şi mărimi, cifre şi grupe de obiecte de la 1 la 10. Copiii au ca sarcină să formeze perechi între flori şi 
fluturi după culoare şi mărime, să recunoască cifrele şi să numere de la 1 la 10, aşezându-se în şir crescător şi 
descrescător şi să formeze perechi între grupele de obiecte şi cifre raportând corect numărul la cantitate.

Jocul de creaţie ,,De-a vânzătorii şi cumpărătorii” solicită copiilor asumarea unor roluri, le dă 
posibilitatea să-şi manifeste iniţiativa şi rapiditatea în acţiune, să aplice în situaţii noi deprinderile formate.

În organizarea şi desfăşurarea jocului se pot utiliza materiale diverse: legume, fructe, jetoane, siluete, 
jucării, materiale de construcţii din trusele existente în clasă.

În funcţie de tema parcursă în cadrul activităţilor comune, jocul îi ajută pe copii să-şi exerseze deprinderile 
matematice dobândite: să aleagă în funcţie de anumite criterii, să grupeze cantităţi, să numere, să recunoască 
ce i se solicită din partea cumpărătorului, să denumească, să motiveze lipsa unor obiecte din raft, să stabilească 
aspectul ordinal al numărului prin numărarea rafturilor, să aprecieze cantitativ obiectele din fiecare raft, să 
utilizeze un limbaj matematic adecvat.

Jocul cognitiv ,,Tablou de toamnă” are ca scop dezvoltarea gândirii, rapiditate în acţiune, aplicarea 
cunoştinţelor acumulate în contexte noi.

Jocul conţine siluete ale unor elemente specifice anotimpului toamna: flori, fluturi, pomi, păsări, nori, 
soare, frunze, casă etc.

Copiii au sarcina de a sorta şi grupa elementele după anumite criterii, sesizează forme, mărimi, culori 
diferite, numără elementele, aşează elementele în tablou respectând poziţiile spaţiale corecte.

Jocurile simbolice, jocurile distractive şi de mişcare, jocurile muzicale, jocurile de atenţie şi jocul cu 
degetele sunt tot atâtea modalităţi de exersare şi consolidare a deprinderilor şi calităţilor matematice.

Utilizând jocul ca modalitate de exersare a conceptelor şi abilităţilor matematice, copilul dobândeşte 
deprinderi de interacţiune în grup, capacităţi de cooperare, îşi adaptează gândirea şi comportamentul grupului 
din care face parte, acţionează, rezolvă, îşi exersează memoria şi îşi dezvoltă gândirea.

Jocul oferă copilului posibilităţi multiple de exersare şi aplicare a deprinderilor matematice dobândite în 
situaţii practice noi, de manifestare a iniţiativei fie individual fie, în grupuri mici, utilizând un limbaj matematic 
adecvat.

Pentru copil jocul este munca sa, iar adulţii nu trebuie să minimalizeze nici această activitate, nici 
seriozitatea cu care este îndeplinită de cei mici. Mai degrabă adulţii ar trebui să se bucure că micuţii învaţă 
făcând efectiv ceva.
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CHESTIONARE

PROPUNĂTOARE: Nicoleta Ghinoiu, prof. înv. preprimar
GRĂDINIŢA PP „DUMBRAVA MINUNATĂ” – PLOIEŞTI, PRAHOVA

CHESTIONAR PENTRU EDUCATOARE
privind managementul organizaţional/ al clasei 

1. Completaţi spaţiile libere cu răspunsurile potrivite:
NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC...............................................................
............................................................................................................................................................
DATA NAŞTERII.........................................................
FUNCŢIA......................................................................
VECHIMEA ÎN ÎNV. PREŞC........................................

2. Încercuiţi răspunsul care vi se potriveşte:
STAREA 
CIVILĂ

RELIGIA GRAD 
DIDACTIC

STATUTUL NIVELUL DE 
PREGĂTIRE

a) căsăotrit
b) necăsătorit
c) divorţat
d) văduv

a) ortodoxă
b) catolică
c) musulmană
d) alte situaţii

a) gradul I
b) gradul II
c) definitivat
d) fără grad 
didactic

a) titular
b) suplinitor 
calificat
c) suplinitor 
necalificat

a) master
b) licenţa
c) bacalaureat
f) alte situaţii

3. De cât timp lucraţi în această unitate?
a) sub 5 ani
b) între 5 – 10 ani
c) între 10 – 20 ani
d) între 20 – 25 ani
e) peste 25 ani

4. Ce vă place foarte mult în această unitate? Enumeraţi 2 – 3 aspecte.....................................
...........................................................................................................................................................

5.  Climatul de muncă din unitate este:
a) democratic
b) de bună înţelegere
c) autoritar
d) tensionat

6. Consideraţi că aveţi libertate de opinie şi de a vă pune în valoare ideile, competenţele profesionale?
a) într-o foarte mare măsură
b) într-o mare măsură
c) într-o măsură oarecare
d) într-o mică măsură

7. În ce grad fiecare situaţie din  tabelul de mai jos asigură sau nu  eficacitatea managementului 
instituţional ?(bifaţi varianta care corespunde opiniei dumneavoastră)   

ITEMI    F B   B   S   NS
a) Oferta educaţională este
b) Activitatea administrativă a grădiniţei este
c) Activitatea personalului de îngrijire este
d) Relaţiile unităţii cu părinţii sunt
e) Relaţiile unităţii cu comunitatea locală sunt
f) Dotarea materială a unităţii/claselor este
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8. Ce reprezintă managerul unităţii în opinia dumneavoastră?.................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

9. Ce alte activităţi pe lângă cele existente ar tebui organizate în vederea sporirii coeziunii 
grupului?..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

10. Cât de multumit sunteţi de poziţia dumneavoastră în cadrul colectivului?
a) foarte mulţumit
b) muţumit
c) mai puţin mulţumit
d) nemulţumit

11. Aţi intrat in conflicte majore cu:
a) părinţii
b) colegele
c) directorul
d) personalul auxiliar
e) personalul nedidactic
f) nu am avut conflicte majore

12. Aveţi performanţe profesionale?
a) da
b) nu

13. Dacă răspunsul este afirmativ, atunci precizaţi cum sunt apreciate de superiori?..........................
..............................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................

14. În activitatea la clasă, care din următoarele situaţii le consideraţi a fi dificultăţi?
a) numarul mare de copii
b) materialele din dotare
c) completarea documentelor
d) relaţia cu colega de grupă
e) colaborarea cu familia
f) confruntarea cu noua generaţie
g) noile cerinţe
h) ore  de muncă peste program
i) varietatea sarcinilor

15. Consideraţi că parteneriatul cu familia asigură o mai bună calitate în grădiniţă?
a) într-o foarte mare măsură
b) într-o mare măsură
c) într-o măsură oarecare
d) într-o mică măsură

16. Ce-ar cuprinde paleta activităţilor opţionale în opinia dumneavoastră?...........................
............................................................................................................................................................

17. Ce schimbări aţi dori să se petreacă în activitatea dumneavoastră? Enumeraţi-le............
............................................................................................................................................................
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18. Ce comportament al dumneavoastră sau al altei persoane aţi dori să  schimbaţi?...........
...........................................................................................................................................................

19. Alte consideraţii personale.......................................................................................................
..........................................................................................................................................................

GRĂDINIŢA „DUMBRAVA MINUNATĂ” PLOIEŞTI

CHESTIONAR PENTRU PĂRINŢI,
privind date despre copil

1. Completaţi spaţiile libere cu răspunsurile potrivite:
NUMELE ŞI PRENUMELE COPILULUI..................................................................................
DATA NAŞTERII COPILULUI.........................................................
NUMELE ŞI PRENUMELE PĂRINŢILOR
MAMA...................................................................................................
TATA.....................................................................................................
PROFESIA  ŞI LOCUL DE MUNCĂ AL PĂRINŢILOR
MAMA..................................................................................................
TATA....................................................................................................

2. Încercuiţi răspunsurile corecte care se potrivesc copilului dumneavoastră:
STAREA 
SĂNĂTĂŢII

FAMILIA DE 
PROVENIENŢĂ

CONDIŢII DE 
LOCUIT
ŞI EDUCAŢIE

ÎN RELAŢII CU 
CEILALŢI

a) normală
b) oscilatorie
c) cu antecedente  
medicale
d) cu probleme 
speciale

a) biparentală
b) monoparentală
c) extinsă(locuieşte 
cu bunicii)
d) alte situaţii

a) foarte bune
b) bune
c) precare

a) ascultător
b) răsfăţat
c) mofturos
d) violent
e) ordonat
d) dezordonat

a)socabil/ 
comunicativ
b) retras/speriat

3. Cine se ocupă în mod special de educaţia copilului acasă? (încercuiţi unul sau mai multe răspunsuri)
a) mama
b) tata
c) ambii părinţi
d) unul din bunici
d) bona
e) un frate mai mare
f) alte persoane

4) Ce vă place la copilul dumneavoastă. Enumeraţi  3 aspecte...................................................
...........................................................................................................................................................

5) Ce nu  vă place la copilul dumneavoastă şi aţi dori să  schimbaţi? Enumeraţi 3 aspecte...
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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6) Cine stabileşte regulile de comportament în casă?
a) mama
b) tata
c) ambii părinţi
d) copilul
e) alte persoane

7) Aţi ruşit să stbiliţi limite clare  de comportament, copilului dumneavoastră? 
a) într-o foarte mare măsură
b) într-o oarecare măsură
b) într-o mică măsură
Aduceţi 2-3 argumente pentru răspunsul ales .............................................................................                             
...........................................................................................................................................................      

8. Ce responsabilităţi are copilul în familie?.................................................................................

9. Ce activităţi preferă copilul în familie?
a) statice – desen, pictură, desene animate, calculator, jocuri de inteligenţă, limbi străine
b) dinamice  - jocuri de mişcare, de rol, plimbări în parc, plimbări cu bicicleta 
c) ambele tipuri         

10. Aţi identificat aptitudini/talente artistice/fizice la copilul dumneavoastră?
a) da
b) nu

11. Dacă aţi răspuns afirmativ la întrbarea nr. 10, atunci precizati cum susţineţi şi stimulaţi 
dezvoltarea acestor aptitudini/talente?..........................................................................................
...........................................................................................................................................................

12. Copilul vă comunică verbal sau prin comportament informaţii privind activitatea desfăşurată la 
grădiniţă?
a) întotdeauna
b) dacă insist
c) uneori
d) niciodată

13. Cum apreciaţi evoluţia copilului  în grădiniţă, d.p.d.v. al cunoaşterii?
a) foarte bună
b) bună
c) satisfăcătoare
d) nesatisfăcătoare

14. Cum rezolvaţi problemele de comportament sau emoţionale care apar uneori la copil?
a) singur
b) în familie
c) în colaborare cu doamnele educatoare
d) apelez la specialişti

15. Observaţii şi propuneri.............................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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CHESTIONAR PENTRU PĂRINŢI
 privind relaţia grădiniţă – familie

1. Completaţi spaţiile libere cu răspunsurile potrivite:
NUMELE ŞI PRENUMELE COPILULUI..................................................................................
DATA NAŞTERII COPILULUI.........................................................
NUMELE ŞI PRENUMELE PĂRINTELUI................................................................................
PROFESIA PĂRINTELUI..................................................................

2. Încercuiţi răspunsul care vi se potriveşte:
VÂRSTA STAREA 

CIVILĂ
RELIGIA MEDIUL DE 

PROVENIENŢĂ
NIVELUL DE 
PREGĂTIRE

a) până la 20 ani
b) 20 - 29 ani
c) 30 – 39 ani
d) 40 – 49 ani
e) peste 50 ani

a) căsăotrit
b) necăsătorit
c) divorţat
d) văduv

a) ortodoxă
b) catolică
c) musulmană
d) alte situaţii

a) rural
b) urban

a) master
b) licenţa
c) bacalaureat
d) şcoală 
profesională
e) gimnaziu
f) alte situaţii

3. Încercuiţi răspunsul corect care se potriveşte copilului dumneavoastră:
STAREA 
SĂNĂTĂŢII

FAMILIA DE 
PROVENIENŢĂ

CONDIŢII DE 
LOCUIT
ŞI EDUCAŢIE

ÎN RELAŢII CU 
CEILALŢI

a) normală
b) oscilatorie
c) cu antecedente  
medicale
d) cu probleme 
speciale

a) biparentală
b) monoparentală
c) extinsă(locuieşte 
cu bunicii)
d) alte situaţii

a) foarte bune
b) bune
c) precare

a) ascultător
b) răsfăţat
c) mofturos
d) violent
e) ordonat
d) dezordonat

a)socabil/ 
comunicativ
b) retras/speriat

4. După ce criterii aţi ales grădiniţa la care merge copilul dumneavoastră?( încercuiţi toate criteriile 
care au stat la baza alegerii grădiniţei )
a) distanţa faţă de domiciliu
b) programul de lucru al grădiniţei( program prelungit )
c) oferta educaţională a grădiniţei
d) recomandări făcute de persoane cunoscute/prieteni
e) comunicarea bună cu eucatoarea/personalul grădiniţei
f) prieteni de-ai copilului merg la aceeaşi grădiniţă
g) calitatea serviciilor oferite ( am aflat că este o grădiniţă bună )
h) experienţa anterioară ( am avut un copil înscris la aceeaşi grădiniţă )
i) nu am găsit loc altundeva
j) altă situaţie, şi anume..................................................................................................................

5. Pe o scară de la 1 la 10, cât de importantă este pentru dv. colaborarea familiei cu grădiniţa în 
educaţia copilului, în vederea integrării lui cu succes în viaţa şcolară/socială?
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

6. În ce măsură găsiţi sprijinul necesar în rezolvarea promptă a unor probleme de educaţie, de 
îndrumare şi control , administrative, în managerul unităţii?
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a) într-o foarte mare măsură
b) într-o oarecare măsură
b) într-o mică măsură
Aduceţi 2-3 argumente pentru răspunsul ales .............................................................................                             
...........................................................................................................................................................                      

7. În ce măsură găsiţi sprijinul necesar pentru o bună educaţie a copilului, în echipa de educatori ai 
acetuia?
a) într-o foarte mare măsură
b) într-o oarecare măsură
b) într-o mică măsură
Aduceţi 2-3 argumente pentru răspunsul ales .............................................................................                             
...........................................................................................................................................................    
………………………………………………………………………………………………………

8. Consideraţi eficiente orele de consiliere organizate de catre educatoare pentru a vă cunoaşte mai 
bine copilul ?
a) într-o foarte mare măsură
b) într-o oarecare măsură
b) într-o mică măsură
Aduceţi 2-3 argumente pentru răspunsul ales .............................................................................                             
...........................................................................................................................................................                      

9. Cât de des analizati lucrările copilului dumneavoastră, pentru a-i observa progresele?
a) zilnic
b) când mă solicită copilul/educatoarea
c) rareori
d) niciodată

10. Pentru desfășrurarea în bune condiții a activității din grădiniță sunt necesare: materile moderne, 
implicarea în proiecte educaționale în colaborare cu comunitatea, activități extrașcolare – EXCURSII, 
CONCURSURI, VIZITE ETC, aceaste mijloace presupunând anumite costuri. Dumneavoastră aţi 
contribuit sau sunteţi dispus să contribuiţi d.p.d.v. material/financiar prin sponsorizări sau prin 
atragere de sponsorizări, în acest sens?
a) da
b) nu

11. Care sunt rezultatele copilului în urma participarii la activităţile opţionale?
a) foarte bune
b) bune
c) satisfăcătoare
d) nesatisfăcătoare

12. Enumeraţi 3 – 4 activităţi opţionale care aţi dori să se desfăşoare în grădiniţă? ..................................
..........................................................................................................................
13. În ce măsură consideraţi că grădiniţa noastră reprezintă un mediu care asigură secuirtatea şi 
protecţia sănătăţii copilului?
a) într-o foarte mare măsură
b) într-o oarecare măsură
c) într-o mică măsură
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Argumentaţi răspunsul  printr-o frază..........................................................................................
............................................................................................................................................................
  
14. Consideraţi potrivită alimentaţia oferită de grădiniţă pentru copil?                  
a) într-o foarte mare măsură
b) într-o oarecare măsură
c) într-o mică măsură
Argumentaţi răspunsul  printr-o frază..........................................................................................
............................................................................................................................................................

15. Enumeraţi câteva sugestii/aşteptări din partea 
dumneavoastră....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................

CHESTIONAR PENTRU PERSONALUL NEDIDACTIC SI AUXILIAR,
privind satisfacţia legată de muncă

1.În general, în momentul de faţă sunt foarte mulţumit să lucrez în această grădiniţă.
□	 acord total
□	 acord parţial
□	 nici acord, nici dezacord
□	 dezacord parţial
□	 dezacord total

2.În unitate oamenii comunică deschis între ei, indiferent de poziţia ierarhică.
□	 acord total
□	 acord parţial
□	 nici acord, nici dezacord
□	 dezacord parţial
□	 dezacord total

3.Misiunea/scopul unităţii la care lucrez, mă fac să cred că rolul meu este important.
□	 acord total
□	 acord parţial
□	 nici acord, nici dezacord
□	 dezacord parţial
□	 dezacord total

4.Şeful meu are grijă să fiu informat despre tot ceea ce are legătură cu munca mea.
□	 acord total
□	 acord parţial
□	 nici acord, nici dezacord
□	 dezacord parţial
□	 dezacord total

5.Am toate materialele şi echipamentul care îmi permit să-mi desfăşor munca cum trebuie
□	 acord total
□	 acord parţial
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□	 nici acord, nici dezacord
□	 dezacord parţial
□	 dezacord total

6.La locul de muncă am posibilitatea să fac zilnic tot ceea ce ştiu mai bine.
□	 acord total
□	 acord parţial
□	 nici acord, nici dezacord
□	 dezacord parţial
□	 dezacord total

7.Sunt implicat în luarea tuturor deciziilor legate de munca mea.
□	 acord total
□	 acord parţial
□	 nici acord, nici dezacord
□	 dezacord parţial
□	 dezacord total

8.Ştiu foarte bine ce am de făcut.
□	 acord total
□	 acord parţial
□	 nici acord, nici dezacord
□	 dezacord parţial
□	 dezacord total

9.În ultimele  şapte zile am fost lăudat sau apreciat pentru un lucru bine făcut.
□	 acord total
□	 acord parţial
□	 nici acord, nici dezacord
□	 dezacord parţial
□	 dezacord total

10.Există cineva la serviciu care îmi încurajează dezvoltarea.
□	 acord total
□	 acord parţial
□	 nici acord, nici dezacord
□	 dezacord parţial
□	 dezacord total

11.Ştiu cum ne sunt evaluate performanţele.
□	 acord total
□	 acord parţial
□	 nici acord, nici dezacord
□	 dezacord parţial
□	 dezacord total

12.În această organizaţie, tuturor angajaţilor, indiferent de rasă, etnie, vârstă, sau alte diferenţe individuale, le 
sunt oferite aceleaşi oportunităţi de promovare. 

□	 acord total
□	 acord parţial
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□	 nici acord, nici dezacord
□	 dezacord parţial
□	 dezacord total

13.În ultimul an am avut posibilitatea să învăţ şi să avansez la serviciu.
□	 acord total
□	 acord parţial
□	 nici acord, nici dezacord
□	 dezacord parţial
□	 dezacord total

14.În general, angajaţii unităţii au încredere unul în altul.
□	 acord total
□	 acord parţial
□	 nici acord, nici dezacord
□	 dezacord parţial
□	 dezacord total

15.Am încredere în conducerea grădiniţei.
□	 acord total
□	 acord parţial
□	 nici acord, nici dezacord
□	 dezacord parţial
□	 dezacord total
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GRADINIȚA INCLUZIVĂ

Profesor Cristina Nanu 
G.P.P. Nr.23 Focșani

MOTTO: 
„Educația nu este pregătirea pentru viață, educația este viața însăși.”

 (John Dewey)

Oamenii au nume: Ion, Maria, etc. Cu toate acestea, mulţi dintre noi găsim mai la îndemână să folosim 
etichete pentru a caracteriza persoanele, pentru a le descrie sau chiar pentru a ne adresa lor. E mai uşor să 
spunem despre cineva: „E ţigan, handicapat, ţăran, prost, idiot, pocăit, etc…” şi gata! Le-am pus o etichetă, 
i-am aşezat într-o cutie, ştim totul despre ei! Într-adevăr, avem nevoie doar de o scurtă privire pentru a 
observa caracteristicile exterioare, evidente ale unei persoane. Dar cât ne spun aceste caracteristici despre acea 
persoană? Probabil că nu ne-am gândit niciodată ce reprezintă aceste etichete, fiecare în parte. 

Adesea, când explorăm universul fiinţei umane, ne confruntăm cu o mare diversitate. Copiii care ne trec 
pragul grupelor ne pun în situaţia de a căuta mereu noi soluţii la problemele ridicate. De cele mai multe ori 
găsim soluţiile cele mai bune pentru copii. Însă, uneori suntem puşi în dificultate de complexitatea problemelor. 
Una dintre aceste probleme o reprezintă copiii cu cerinţe educative speciale.

Aceşti copii nu sunt speciali în sine. Ei au nevoie doar de o abordare personalizată în ceea ce priveşte 
demersurile pe care le întreprindem în educaţia lor. O caracteristica speciala a acestor copii „în pericol de 
excludere” o constituie faptul că ei nu sunt în concordanţă cu nivelul obişnuit al aşteptărilor faţă de copii, ei 
nu se adaptează cu uşurinţă. 

În spatele acestor probleme, stă desigur şi faptul că nici în cadrul familiei şi nici în societate, ei nu 
beneficiază de o stimulare corespunzătoare. Deficitul apărut în urma educaţiei necorespunzătoare este totuşi 
reversibil şi poate fi compensat chiar şi în cazul unor tulburări organice, cu condiţia ca potenţialul copilului să 
fie activat în mod corespunzător. 

Incluziunea şcolară se defineşte prin acceptarea de către instituţiile de învăţămầnt a tuturor copiilor, 
indiferent de apartenenţa etnică sau socială, religie, naţionalitate sau infirmitate şi este strâns legată de 
recunoaşterea şi acceptarea diversităţii – condiţie normală a convieţuirii umane.

Învăţământul incluziv presupune ca tinerii şi copiii cu dizabilităţi şi ceilalţi fără probleme să înveţe 
împreună în instituţiile de învăţământ având sprijinul corespunzător. Un început timpuriu în grupuri de joacă 
sau grădiniţe obişnuite este cea mai buă pregătire pentru o viaţă integrată.

Fiecare copil este diferit şi special şi are propriile nevoi, fie că este sau nu un copil cu disabilităţi. 
Toţi copiii au dreptul la educaţie în funcţie de nevoile lor.

Şi copiii diferiţi au drepturi egale cu ceilalţi, iar o educaţie separată ar duce la marginalizare şi discriminare, 
împiedicând formarea, împlinirea de sine şi afirmarea personalităţii. Beneficiile incluziunii sunt reciproce, dar 
majoritatea dintre noi n-am simţit încă acest lucru. Separarea ne limitează înţelegerea reciprocă. Familiaritatea 
şi toleranţa reduc frica şi respingerea favorizầnd relaţii de comunicare şi colaborare în beneficiul tuturor.

Câţi suntem pregătiţi (părinţi, cadrele didactice, copii) pentru diversitatea existentă în fiecare grupă şi cầt 
de bine sunem pregătiţi să o acceptăm ?

Educaţia incluzivă vine să sprijine acest aspect deoarece ea se centrează mai ales pe învăţarea strategiilor 
necesare rezolvării problemelor din viaţa cotidiană, într-o manieră cooperantă şi solidară, unde procesul de 
învăţare este realizat în spiritul respectului şi acceptării celor din jur. Prin strategii didactice bazate pe cooperare, 
educatoarea poate favoriza unele procese de interacţiune socială, diferenţele dintre copii fiind percepute ca 
modalităţi de îmbogăţire a practicii pedagogice iar strategiile învăţării ca modalităţi de abordare a diversităţii.

Fiecare copil trebuie înţeles ca un participant activ la învăţare pentru că fiecare aduce cu sine, în procesul 
complex al învăţării şi dezvoltării, o experienţă, un stil de învăţare, un model social, o interacţiune specifică, 
un ritm personal, un model de abordare, un context cultural căruia îi aparţine, o valoare.

În sprijinul educaţiei incluzive există o serie de priorităţi, reglementate prin legi naţionale şi internaţionale, 
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priorităţi exprimate în termeni de strategii şi practică – Convenţia O.N.U. cu privire la Drepturile Copilului, 
Declaraţia UNESCO de la Salamanca – 1994, Regulile standard ale O.N.U. privind egalitatea de şanse a 
persoanelor cu dizabilităţi – 1993, Legea 272 / 2004 privind drepturile şi protecţia copilului. Proiectul în 
exerciţiu PHARE  «Acces la educaţiei pentru grupuri  dezavantajate » iniţiat în 2001 în ţara noastră.

Incluziunea ar trebui reglementată prin lege şi să se bucure de practici active şi eficiente. Se întâmplă 
abuzuri şi discriminări foarte des: o persoană nu este angajată pentru un handicap fizic ; un copil cu CES este 
marginalizat de restul copiilor şi părinţii acestora, chiar exclus prin acţiuni de stradă, aşezat singur sau în 
ultima bancă etc şi exemplele pot continua. Concluzia ce se desprinde este că legea poate reglementa într-o 
anumită măsură problema incluziunii într-o societate, dar nu suficient. 

Cel mai important rol în acest caz este al educaţiei care dezvoltă conştiinţa individului pentru ca de 
mic să fie pregătit să accepte drepturile şi valoarea individului cu diferite nevoi, indiferent de ce natură sunt 
acestea.

De ce să fim incluzivi şi să realizăm educaţie incluzivă? O simplă analiză SWOT  răspunde la întrebare 
şi ne determină să abordăm integrarea copiilor cu nevoi speciale în oricare din unităţile preşcolare.

Puncte tari Puncte slabe
- se oferă sprijin educaţional după nevoile 
copiilor, aceştia nu sunt excluşi
-se asigură dezvoltarea personală a fiecăruia
- se lucrează în echipă: educatoare, părinte, 
psiholog sau consilier şcolar
-stabilirea planului de intervenţie personalizat 
pentru fiecare dintre copiii beneficiari;
- monitorizarea progreselor intervenţiei;
- eliminarea prejudecăţilor legate de apartenenţa 
la un anumit mediu şi la spargerea barierelor 
existente între diferitele grupuri din interiorul 
unei comunităţi
-reliefează importanţa relaţiilor, a interacţiunii 
sociale dintre copii, având  efecte pozitive pentru 
toţi copiii.

-  condiţiile materiale insuficiente
- din păcate mai există grădiniţe şi şcoli în care 
copiii cu deficienţe sunt excluşi într-un fel sau 
altul
- continuitatea programelor de integrare şi 
după grădiniţă
- implicare insuficientă a comunitaţii locale  în 
problematica integrării
- elaborarea unui Plan de intervenţie necesită 
timp şi pregătire temeinică
- pregătirea insuficientă a cadrelor didactice în 
a lucra cu elevi cu CES (se realizează un fel de 
„pregătire din mers”)

Oportunităţi Ameninţări 
- îi învăţăm pe copii că noi suntem diferiţi 
deşi avem multe în comun, că trebuie să trăim 
împreună în armonie...unitate în diversitate!
-îmbunătăţirea atitudinilor adulţilor şi copiilor 
faţă de diversitatea culturală, umană şi etnică 
dintr-o comunitate.
- copiii cu CES, ca viitori adulţi,  pot fi integraţi 
în societate valorificând aptitudinile pe care le 
au.

- problematica integrării este greşit înţeleasă de 
unii părinţi (şi nu numai)
- condiţii sociale precare într-un număr, din
ce în ce mai mare, de familii ale elevilor
-sistem de salarizare care nu atrage personalul 
calificat din domeniu
- rigiditatea celor implicaţi într-un program de 
intervenţie, incapacitatea de a lucra în echipă

În acest sens, conştiinţa copiilor, de la cea mai fragedă vârstă trebuie formată şi dezvoltată învăţându-i 
pe copii că primirea copiilor “diferiţi”alături de toţi ceilalţi trebuie făcută nu de dragul lor în primul rând şi nu 
din milă  pentru ei, ci pentru dreptul fiecărui individ de-a participa la acţiuni comune pentru dezvoltarea lui 
ulterioară, pentru a contribui şi el la dezvoltarea comunităţii în care trăieşte.

Argumentul acestui referat este tocmai ideea că incluziunea poate şi este mai mult decât un discurs 
demagogic, declarativ, ea poate fi pusă în practică prin tehnici concrete de predare şi adaptare curriculară 
individualizată, prin formarea şi dezvoltarea conştiinţei tuturor copiilor pentru accepţiunea diversitară  de orce 
tip.
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Gradiniţa are ca scop crearea unui program coerent şi coordonat de incluziune a copiilor preşcolari cu 
diferite dizabilităţi, de alte etnii, provenienţă socială, etc. şi  pregătirea celorlalţi copii în vederea acceptării 
acestora alături de ei, fără diferenţe de manifestare comportamentală sau verbală. De asemenea se impune şi 
implementarea unor strategii coerente de dezvoltare a conştiinţei şi a comportamentelor copiilor în spiritul 
toleranţei şi nediscriminării, a acceptării de şanse egale pentru toţi copiii.

Ca obiective, urmărite în acest scop se pot aminti: 
•	 Perceperea diferenţei dintre copii ca resurse în sprijinul educaţiei mai degrabă decầt ca probleme 

care trebuie să fie depăşite;
•	 Înlăturarea obstacolelor din calea incluziunii, obstacole provocate de societate şi nu de problemele 

medicale specifice;
•	 Schimbarea atitudinii faţă de  copilul  deficient sau defavorizat social;
•	 Promovarea unei atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi înţelegere firească a raporturilor dintre 

români şi rromi, dintre copii cu nevoi speciale şi copii consideraţi “normali”{restul grupului}
•	 Pregătirea copiilor preşcolari de a răspunde pozitiv la provocarea diversităţii pentru a face faţă  

varietăţii existente în mod normal în rândul copiilor.
•	 Schimbarea atitudinii faţă de copilul diferit.
•	 Reducerea riscului de marginalizare şi excluziune socială a copiilor preşcolari cu diferite dizabilităţi 

sau de diferite etnii.
•	 Recunoaşterea şi respectarea diferenţelor culturale prin valorificarea pozitivă a relaţiilor de egalitate 

între oameni
•	 Dezvoltarea abilităţilor copiilor cu diferite deficienţe sau probleme de învăţare pentru a face faţă 

exigenţelor instructiv-educative în vederea integrării cu şanse egale alături de ceilalţi copii ;
•	 Promovarea relaţiilor de susţinere reciprocă între grădiniţe şi comunitate.

Modalităţi de rezolvare a unor probleme de discriminare

Educaţia incluzivă se desfăşoară în cadrul unui proces interdisciplinar zilnic, cuprinzând forme de 
organizare multiple, desfăşurate sub cele trei forme de organizare: jocuri, activităţi pe domenii experenţiale, 
activităţi de dezvoltare personală şi activităţi extracurriculare, cuprinzand toate domeniile de activitate .

Copiii, majoritatea timpului lor liber şi nu numai, si-l petrec jucându-se. Jocul reprezintă pentru copii o 
modalitate de a-şi exprima propriile capacităţi. Prin joc, copilul capătă informaţii despre lumea în care trăieşte, 
intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurător şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. În 
timpul jocului, copilul vine în contact cu alţi copii sau cu adultul, astfel că jocul are un caracter social. 

Jocurile sociale sunt esenţiale pentru copiii cu deficienţe, întrucât le oferă şansa de a se juca cu alţi copii. 
În aceste jocuri sunt necesare minim două persoane care se joacă şi comentează situaţiile de joc (loto, domino, 
table, cuburi, cărţi de joc etc.). În perioada de preşcolar se desfăsoară mai ales în grup, asigurându-se astfel 
socializarea.

Din acest motiv, copiii cu deficienţe trebuie să fie înscrişi la grădiniţă, alături de copiii sănătoşi. Copiii 
sunt curioşi, dar practici, astfel că ei vor accepta uşor un copil cu deficienţă fizică, care se deplasează în scaun 
cu rotile sau în cârje. Ei sunt suficient de simpli şi deschişi pentru a accepta uşor un coleg cu probleme de 
sănătate. Perioada de preşcolar este cea mai indicată pentru începerea socializării copiilor cu deficienţe. La 
această vârstă, socializarea se realizează uşor prin intermediul jucăriilor şi al echipamentelor de joc. Totuşi, 
trebuie să fim atenţi la unele probleme deosebite. Unii copii cu deficienţe au avut experienta neplăcută a 
spitalizării şi a separării de părinţi. De aceea, pot apărea reacţii intense, mai ales în primele zile de grădiniţă. 

Brainstorming-ul. Se poate aplica de mai multe ori această metodă deoarece formează comportamente 
creative prin exersarea gândirii divergente, care invită la elaborarea unor soluţii personale pentru problemele 
identificete  în diverse situaţii.
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Atunci când, în grupă, se petrece un incident de îndepărtare a unui copil dintr-un grup, sau o altă situaţie, 
se amintesc copiilor regulile discutate, cu altă ocazie, despre drepturile fiecăruia, despre modul în care trebuie 
să ne comportăm unii cu alţii. Copiii işi expun  ideile, soluţiile despre incidentul întâmplat, educatoarea le 
acceptă  orice idee, părere, le notează, le citeşte pe rand, le analizează împreună, caută  soluţia cea mai bună 
pentru toţi. De obicei, majoritatea îşi schimbă opiniile, acestea devenind pozitive. 

Exemple de întrebări prin care ajutăm formarea ideilor şi soluţiilor :
1. Ce ştiţi despre…?
2. De ce credeţi că s-a întâmplat…?
3. Ce aţi fi făcut în locul ...?
4. Ce sfaturi i-aţi da?
5. De ce credeţi că a făcut aşa…?
6. Cum se poate corecta...?

Prin povestiri: Personajele din poveşti şi basme dezvăluie copilului curajul, bunătatea, hărnicia, 
altruismul, prin opoziţie cu trăsăturile negative respective. Copiilor le plac poveştile, poeziile şi aderă afectiv 
la comportamentele pozitive ale eroilor preferaţi. Pentru dezvoltarea spiritului de compasiune şi solidaritate, 
despre persoane aflate în dificultate sau neajutate, se pot purta discuţii cu copiii după lecturarea unor povesti 
ca: “Fetiţa cu chibrituri”, „Hansel şi Gretel”, „Puiul”, „Povestea ursului cafeniu” etc. Le putem cere copiilor să 
spună câteva idei despre: ce s-ar fi putut face pentru aceste personaje? ce ar face ei dacă ar întâlni o asemenea 
situaţie?; 

Se poate găsi un alt sfârşit povestirii, la alegerea copiilor, acesta a fiind redat de copii prin desen, în 
dramatizare şi în jocurile de rol al copiilor. 

Activităţile de cunoaştere a mediului înconjurător îi ajută pe copii să cunoască şi să respecte fiinţa 
umană, indiferent de ipostaza socială în care se află acesta, să respecte vieţuitoarele şi să le îngrijească, să-şi 
însuşească normele morale ale colectivităţii din care fac parte.

In cadrul activităţii de observare: „Copilul”, „Familia mea”, La grădiniţă” etc. copiii  îşi  însuşesc 
cunoştinţe, si  deprinderi sociale. Lecturile după imagini: “Jocurile copiilor în grădiniţă”, „De ziua colegului”, 
„Împreună cu familia” etc., copiii îşi aprofundează manifestările afective faţă de colegi, prieteni, adulţi. Se 
urmăreşte iniţierea copiilor în practicarea unui comportament activ, responsabil, capabil de toleranţă şi respect 
faţă de sine şi de ceilalţi, conştient de drepturi şi de datorii.

Activităţile de desen, pictură, modelaj, activităţile practice au interesante valenţe pentru educaţia 
morală. Copiii învaţă să se bucure atunci când pregătesc un dar, să-l ofere politicos, să fie mândri că participă 
cu forţe proprii la bucuria unui coleg sau prieten.

Activitatea muzicală şi memorizarea. Prin câteva cântece şi poezii copiii se sensibilizează: la prietenie, 
ajutor, toleranţă, simpatie: “Copii din lumea toată”, ”Negruţa”, “Căţeluşul şchiop”,  “Coliba iepuraşului.”

Se pot organiza  audiţii cu cântece, dansuri şi jocuri muzicale ale diferitelor naţionalităţi.
Activităţile libere. Aceste activităţi lasă deschisă posibilitatea consolidării unor comportamente. Copiii 

transpun în jocul lor conduite ale adulţilor, se apreciază între ei imitând comportamentul evaluativ al acestora. 
Educatoarea trebuie să urmărească acest comportament ludic, imitativ, să-i surprindă nuanţele şi, când este 
necesar, să intervină cu tact şi eficienţă, corectiv.

Jocul de rol plasează copiii în ipostaze noi, tocmai pentru a-i ajuta să înţeleagă situaţii diferite, să se 
adapteze, să accepte şi să înţeleagă diferenţele de opinii dintre persoane. Interpretând rolurile unor personaje 
commune (părinţi, copii aflaţi în anumitea situaţii} sau mai puţin obişnuite, conform experienţei lor, copiii vor 
înţelege mai bine propriul rol şi rolul celor din jur şi îşi vor dezvolta capacităţile empatice, gândirea critică 
şi puterea de decizie. Jocul de rol evidenţiază modul corect sau incorect de comportare a unui copil. Jocuri 
organizate: “ De-a familia”; “La spital”; “La grădiniţă”; “Astăzi eu sunt educatoare”, “O întâmplare în parc” 
etc

La sectorul Construcţii copiii lucrează împreună stabilind relaţii interpersonale şi de cooperare prin 
jocuri ca ‘Grădiniţa’,’Curtea de joacă’, ‘Cartierul’.
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Jocuri educative – exemple: 
Joc „Caută fără să vezi”
Scop: înţelegerea ideii că diferenţele sunt pozitive şi utile; dezvoltarea respectului şi încrederii în sine.
Desfăşurare: Copiii formează un cerc. Unul dintre ei este legat la ochi şi atingând părul, nasul, faţa, 

hainele altui copil, acesta trebuie să-l recunoască. Procedura continuă până sunt implicaţi toţi copiii. Întrebări:
•	 De ce credeţi că ne-am jucat astfel?
•	 Cum aţi recunoscut colegul?
•	 Ce consecinţe are faptul că oamenii au culoarea sau forma nasului diferite?
•	 Ce s-ar întâmpla dacă toţi am avea părul sau ochii de aceeaşi culoare,etc
•	 Ce s-ar întâmpla dacă nu am vedea?

Joc „Din personaje negative, personaje pozitive”
Scop: conştientizarea efectelor negative ale prejudecăţilor; abordarea situaţiilor conflictuale din 

perspectiva ”câştig – câştig”
Desfăşurare: Se aleg poveşti cu personaje pozitive şi negative aflate într-un conflict evident. După ce 

ascultă povestea se va discuta de personajele negative indentificând conflictul. Îi ajut punând întrebările:
•	 Cine este fericit/nefericit la sfârşitul poveştii? De ce?
•	 Au fost încălcate drepturile vreunui personaj? Ale cui? De către cine?

Se cere copiilor să recreeze povestea din punctul de vedere al personajului negativ, care este pedepsit 
de obicei de autor {lupul din “Capra cu trei iezi” sau “Scufiţa Roşie”, bunicuţa, zmeul, spânul, balaurul etc}. 
Copiii trebuie să rezolve paşnic toate situaţiile conflictuale astfel încât toate personajele să fie mulţumite, 
iar copiii constată că  oricine are dreptul la o a doua şansă şi are dreptul să se apere. Se comunică rezumatul 
discuţiilor şi soluţia paşnică adoptată de grup.

Mulţi dintre noi au o viziune proprie asupra ideii complexe precum este incluziunea. Diversitatea din 
sânul grupului poate cauza probleme care prezintă riscul de a conduce la neglijare, excludere sau segregare. 
Provocările pentru grup şi pentru cei responsabili de grup sunt de a menţine grupul împreună şi de a lupta 
împotriva nevoii de excludere sau segregare care ar putea să apară. Acest lucru trebuie făcut de la cea mai 
fragedă vârstă, în prima formă “de grup” la care participă copiii, prin modificarea modalităţilor de lucru şi 
prin schimbarea normelor, regulilor, valorilor curriculare, strategice, de prejudecată sau stereotipice,  pentru a 
facilita participarea deplină în activităţi a tuturor copiilor.

O grădiniţă poate fi incluzivă şi poate dezvolta practici incluzive în abordarea copiilor, dacă se doreşte 
cu adevărat acest lucru. În acest sens, munca cu copiii continuă până când nu se vor mai face diferenţieri şi 
segregări în cadrul grupului, iar părinţii vor accepta toţi “colegii” copilului lor.

Copiii care ne trec pragul grădiniţei ne pun în situaţia de a căuta mereu noi soluţii la problemele ridicate. 
De cele mai multe ori găsim soluţiile cele mai bune pentru copii. Uneori suntem puşi însă în dificultate de 
complexitatea problemelor. Ce este mai bine pentru copilul în cauză? Ce este bine pentru ceilalţi copii din 
grupă? Avem disponibilitate şi resurse suficiente pentru a depăşi problemele apărute? Acestea sunt unele 
întrebări pe care ar trebui să ni le punem,noi cadrele didactice.

De asemenea, pentru o educaţie incluzivă, comunitatea şi multiplele modalităţi de intervenţie, au un rol 
hotărâtor în depăşirea barierelor de comunicare, a dificultăţilor de ordin social şi economic care ar putea să 
ducă la marginalizare şi segregare.

În acest sens, munca cu preşcolarii trebuie sa continue până când nu se vor mai face diferenţieri şi 
segregări în cadrul grupului, iar părinţii vor accepta toţi „colegii” copilului lor. 

Conceptul de educaţie incluzivă se poate defini prin acceptarea de către instituţiile de învăţământ a tuturor 
copiilor, indiferent de sex, apartenenţă etnică şi socială, religie, naţionalitate, rasă, limbă, infirmitate,  situaţia 
materială copilului, a părinţilor sau tutorilor săi. Educaţia este strâns legată de recunoaşterea şi acceptarea 
diversităţii; caracteristicile individuale diferă, dar aceasta este condiţia normală a convieţuirii umane. De aici 
se poate ajunge uşor la întrebarea „Cum putem trăi diferiţi în acelaşi grup?” 

Este nevoie de educaţie incluzivă deoarece copiii, indiferent de dizabilitatea sau dificultatea de învăţare 
, au un rol de jucat în societate după terminarea şcolii. Un început timpuriu în grupuri de joacă, urmat de 
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educaţia în şcoli şi colegii normale este cea mai bună pregătire pentru o viaţă integrată. Educaţia este o parte 
integrantă şi nu separată de restul vieţilor copiilor. Copiii cu dizabilităţi pot şi sunt educaţi în şcoli obişnuite cu 
un sprijin adecvat.  

În condiţiile actuale se amplifică importanţa educaţiei preşcolare, determinată pe de o parte de părinţii 
suprasolicitaţi profesional, o parte din ei plecaţi peste hotare, sau situaţia celor din familii vulnerabile (alcoolici, 
familii cu mulţi copii), iar pe de altă parte, cerinţele grădiniţei presupun deja anumite cunoştinţe şi abilităţi pe 
care copii trebuie să le aibe.

Pentru consolidarea unui set de valori stabil şi coerent care sprijină grădiniţa în formarea la copii a unei 
conduite favorabile, a unui stil de viaţă sănătos, este necesară eficientizarea relaţiei şcoală-familie. Familia 
reprezintă elementul cheie în socializarea copilului cu colectivul grupei fiind consultată cu privire la activităţile 
educative din grădiniţă şi cu privire la activităţile opţionale pe care doresc sa le desfăşoare copiii.

Grădiniţa este o parte minoră ca dimensiune a comunităţii, dar devine foarte importantă prin structura 
ei calitativă de a determina, prin funcţionarea ei, viitorul celorlalte elemente ale parteneriatului familia este 
prima influenţată de calitatea activităţii grădiniţei, apoi şcoala este la fel de interesată de educaţia preşcolară, 
iar comunitatea locală este cea care cumulează toate influenţele viitorului prin educatia prescolara.  

              Predispoziţia biologică nu este o sentinţă, iar mediul social este o şansă. Sentinţa produsă de 
societate este mai periculoasă pentru un copil în dezvoltare decât predispoziţia biologică. Pornind de aici, 
trebuie să înţelegem faptul că trăim într-o lume a diversităţii umane, că şcoala nu se poate eschiva de la rolul 
de promotor al progresului uman şi că doar ea poate facilita schimbarea, întrevăzută ca posibilă, a mentalităţii 
şi atitudinii faţă de cerinţele educative ale tuturor copiilor. Şcoala va reuşi să răspundă cerinţelor speciale de 
educaţie ale copiilor aflaţi în dificultate şi nevoilor de educaţie ale familiilor acestora doar prin eforturile ei 
interne şi cu sprijinul tuturor.
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MANAGEMENTUL CULTURII ORGANIZAȚIONALE

Educatoare Elena-Andreea Petrescu 
GPP Nr. 2 structură Nr. 9, Piteşti

Organizaţiile sunt construcţii sociale formale constituite pentru a realiza obiectivele comune prin eforturi 
de grup. Prin definiţie cultura unei organizaţii reprezintă un ansamblu complex de convingeri şi aşteptări 
împărtăşite de membrii săi. Astfel spus, cultura organizaţională este definită ca o asumare de ideologii, valori, 
credinţe, ipoteze, aşteptări, atitudini şi norme de către membrii organizaţiei.

„Cultura reprezintă setul de valori aparţinând organizaţiei care-i ajută pe membrii acesteia să înteleagă 
scopul pe care şi-l propune, modalitatea de acţiune şi ceea ce se consideră a fi important (R Griffin).”

Structural, cultura organizaţionlă are urmatoarele componente:
- valorile dominante care aparţin organizaţiei exemplu: „producţie de calitate”, „retele de producţie”;
- normele acceptate de membrii organizaţiei sau de grupurile care o compun, exemplu: „la munca 

egală, plata egală”;
- filozofia care se afla la baza politicii organizaţiei faţă de angajaţi şi clienţi;
- climatul existent în organizaţie şi modul în care membrii organizaţiei interactionează cu clienţii sau 

cu alte persoane din exterior.
Cultura organizaţională a devenit un important obiect de studiu al ştiinţelor managementului prin anii 

1980. Geert Hofstede 1980, Thomas Peters si Richard Waterman 1982, Terrence Deal Allen Kennedy (1982) 
sunt autori ale căror lucrări au generat explozia cercetărilor asupra conceptului de cultură organizaţională.

Managementul resurselor a integrat interesul pentru cultura o dată cu resemnificarea poziţiei angajaţilor 
în organizaţii. În teoria tradiţională a organizaţiei, salariaţii erau priviţi din perspectiva modului în care 
executau anumite operaţii prestabilite, puneau în mişcare maşini şi dispozitive sau îndeplineau unele activităţi. 
Aşa au apărut conceptele, folosite încă şi astăzi, din păcate de „forţa de muncă” sau „mâna de lucru”. Ceea 
ce interesa era capacitatea subordonaţilor de a pune în practică deciziile conducătorilor, conform unor reguli 
precise. Practicile manageriale legate de algoritmi au avut drept scop valorizarea sistemului în ansamblul 
lui, cu focalizare doar asupra sarcinii, chiar daca s-a încercat identificarea şi activarea motivaţiilor de natură 
psihologică ca alternativă la sistemele de stimulare financiară.

Prin arta gestionării impresiilor Goffman întelege totalitatea tehnicilor utilizate de fiecare individ sau 
de un grup cu scopul de a-şi arăta propriul sine într-o lumină optimă, de a consemna un climat favorabil de 
comunicare în organizaţie şi a atinge performanţe organizaţionale. În planul culturii managementul impresiilor 
presupune faptul ca valorile organizaţiei stabilesc modul de raportare a indivizilor  la relitate şi limitele 
interpretari mesajelor pe care le transmit.

Planul managerial al culturii organizaţionale numit „cultura celor de sus”. (Charles Handy 1993) priveste 
cultura din perspectiva exercitării puterii şi autorităţii managerilor în organizaţii. În contra partidă, Sonnensfeld 
se concentrează mai curând pe membrii comuni ai organizaţiei, identificând „cultura celor de jos” a cărei 
consistenţă provine din natura raporturilor cu structurile manageriale, din modalităţile de recrutare, promovare 
şi motivare a angajaţilor sau din dezvoltarea carierei acestora.

La nivel managerial superior apare cultura directorului executiv ce se întemeiază pe ideea ca ţelul unei 
organizaţii constă în a face bani. Este un loc comun a spune ca „managerii de top” nu mai sunt conectaţi la 
problemele de la baza organizaţiei şi ajung să conducă cvasi impersonal. Într-o astfel de subcultură ocupaţională, 
angajatul este un consumator de resurse şi nu un producător.

Activitatea esenţială pe care o are de îndeplinit un manager este aceea de a administra cultura firmei 
respective, de a împărtăşi celorlalţi viziune asupra companiei ca întreg, de a explica tuturor standardele propuse 
pentru îndeplinire şi de a administra mijloacele comunicaţionale necesare conectării între diferitele părţi.

Personaliatatea managerilor nivelul pregatirii manageriale şi de specialitate, leadership-ul caracteristic 
pot varia între linii foarte largi, da la un manager la altul, cu reflectări directe asupra configuraţiei culturii. 
În codiţiile profesionalizării managementului, impactul managerului asupra culturii tinde să se amplifice, 
exercitându-se într-o manieră tot mai constructivă.
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Aplicarea managementului participativ şi punerea accentului pe echipele de lucru constitie caracteristici 
care asigură o cultura organizaţionala de succes. Prin managementul participativ se întelege faptul că managerii 
implică subordonaţii în procesul de adaptare a deciziilor, la stabilirea obiectivelor etc.

Managementul deţine metode de menţinerea culturii organizaţionale şi anume:
(1) elementele asupra cărora mangerii acordă o anumită atenţie; 
(2) modalităţile prin care managerii reactionează la incidentele critice şi la crizele organizaţionale;
(3) rolul managerial de modelare instruire şi antrenare;
(4) criterii pentru alocarea recompenselor;
(5) criterii de recrutare, selectare, promovare şi concediere;
(6) ritualurile, ceremoniile şi obiceiurile organizaţionale.
Elementele importante pentru manageri se referă la procesele şi comportamentele din organizaţii. 

De exemplu, un fabricant de echipamente de irigat aplică un sistem de management pe obiective – MBO 
(Management-By-Objectives). După câţiva ani, managementul firmei a descoperit că acest sistem de conducere 
lucrează bine într-o anumită parte a sa, dar în cealaltă nu. În urma unei investigaţii s-a ajuns la concluzia că 
sistemul MBO poate produce rezultate numai atunci când angajaţii consideră că managerii sunt preocupaţi de 
rezultate şi lă acordă acestora atenţia cuvenită. 

Foarte importantă este modalitatea în care managerii reactionează la incidentele critice şi crizele 
organizaţionale. Când o organizaţie se confruntă cu o criză, este necesar ca aceasta să fie gestionată, iar 
componenta culturală, în acest caz, este importanta. Maniera în care crizele sunt gestionate necesită consolidarea 
culturii existente sau implicarea de noi valori şi norme care pot schimba cultura într-o anumita manieră. De 
exemplu, organizaţie ce se confruntă cu o reducere dramatică a cererii pentru produsele sale ar putea reacţiona 
prin angajarea sau concedierea angajaţilor, sau ar putea reduce programul de lucru, sau nivelul de salarizare 
fără a reduce personalul angajat. Varianta aleasă indică valoarea resurselor umane şi poate servi la întărirea şi 
menţinerea culturii curente, sau indică o schimbare culturală majoră.

Într-o organizaţie, pe lângă cultura dominantă, se cristalizează subculturi care pot fi disensuale. Daca 
aceste subsisteme sunt într-un conflict intens, atunci apar repercursiuni grave la nivelul imaginii şi performanţei 
organizaţionale. W.R (apud Gh.Gh. Ionescu, 1996, pp142,143) observa totuşi, că ‘’subcultura are avantajele 
conceptului de cultură, dar permite şi unitatea analizelor sociale a unor părţi mai mici decât societatea în 
general.’’

Robert K. Merton iniţiază în 1930 proiectul de definire a relaţiilor dintre cultură şi subcultură. El identifică 
o tensiune între mijloacele instituţionalizate şi scopurile culturii dominante. 

În plan organizaţional, subculturile trebuie să prezinte caracteristici similare cu cele ale culturii 
organizaţionale. Deşi diferenţele sunt inevitabile sarcina managementului este să favorizeze convergenţa lor, 
convergenta subordonată funcţionalităţii şi performanţelor organizaţiei. Acest fapt presupune existenţa unei 
culturi organizaţionale consistente şi puternice.

Pe lânga alte noţiuni utilizate în materialul anterior, au fost inserate şi cele de organizare şi conducere 
sau aspecte ale acestora întrucât organizarea, conducerea şi cultura sunt atat de strâns legate între ele, încât una 
fără cealaltă sunt de neânteles. Conducerea şi organizarea generează o anume cultură, iar aceasta din urmă le 
modelează pe primele în aşa fel încât nu se poate face nici un salt peste timp.
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BENEFICIARII EDUCAŢIEI INCLUZIVE, FACTORII INCLUZIUNII, 
DIFICULTĂŢI ÎNTÂMPINATE

Profesor Mihaela Delia Pele 
G.P.P. nr. 23, Oradea

 
Începerea grădiniţei este o mare tranziţie pentru cei mai mulţi copii, deoarece este startul pentru noi 

experienţe într-un mediu nou. Este posibil, ca unii copii să devină anxioşi pentru că se activează teama de 
necunoscut: grădiniţa. Aici întâlnesc copii diferiţi faţă de ei: înălţime, greutate, păr, piele, îmbrăcăminte, limbă, 
gen, etnie, dizabilitate, situaţie materială, familie, istorie personală etc. În funcţie de dimensiunea legislativă, 
administrativă, didactică, socială, psihologică, aceste aspecte pot avea dublu impact: sau surse de dezvoltare, 
sau surse de stres, dacă nu sunt bine gestionate

De dorit este astfel ca grădiniţa să fie sau să devină un mediu incluziv de învăţare. În primul rând, prin 
împuternicirea resurselor umane (educatoarea, personalul de îngrijire, specialiştii, familia, comunitatea, etc.) 
implicate în educaţie cu instrumentele şi atitudinile necesare, astfel încât să creeze oportunităţi de dezvoltare 
pentru toţi copiii. Un mediu incluziv va răspunde nevoilor individuale, va creşte şansele pentru succes ale 
tuturor copiilor, va dezvolta respectul şi imaginea de sine, va valoriza în mod benefic diferenţele dintre persoane, 
va încuraja comunicarea deschisă despre orice, va reduce sau ameliora înacelaşi timp comportamentele 
discriminative şi stereotipurile. Grădiniţa ca mediu incluziv, aderă la principiul centrării pe identitatea unică a 
fiecărui copil. Toţi copiii au dreptul la educaţie.

O grădiniţă incluzivă:
Răspunde nevoilor, drepturile şi responsabilităţilor copiilor şi angajaţilor; 
• este prietenoasă, deschisă, adecvat decorată; 
• presupune înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre copii;
• este bazată pe democraţie şi solidaritate umană, pe lucrul în echipă; 
• este echitabilă;
• oferă răspunsuri adecvate situaţiilor educaţionale variate;
• manifestă flexibilitate şi adaptare la schimbare;
• învăţă acceptarea şi integrarea tuturor copiilor;
• respectă aptitudinile, interesele, abilităţile, dizabilităţile, 
• caracteristicile fiecăruia.
Obiectivele incluziunii în educaţia preşcolară presupun dezvoltarea şi aplicarea unor strategii 

educaţionale care să promoveze conştientizarea şi formarea la copii a unor comportamente în direcţia toleranţei 
şi nondiscriminării, acceptării copiilor cu CES: copii cu dizabilităţi, copii supradotaţi, copii de diferite etnii, 
copii cu boli cronice, copii cu situaţie socio-economică precară etc. 

Educaţia incluzivă este corelată cu nevoile speciale ale copiilor cu dizabilităţi variate sau cerinţe educative 
speciale şi obţinerea progreselor specifice.Dacă nu sunt respectate si exprimate diferenţele dintre copii într-un 
grup cauzează probleme (de exemplu: agresivitate, violenţă, neglijare etc.). În consecinţă, incluziunea solicită 
atenţie asupra diferenţelor dintre copii, dar şi adaptarea grădiniţei la aceste diferenţe. 

În mediul incluziv, copiii...obţin rezultate mai bune, 
• au o stimă de sine crescută;
• rezolvă mai uşor conflicte;
• reacţionează pozitiv la schimbări;
• dezvoltă abilităţi personale şi sociale;
Valorizarea unui mediu incluziv este utilă pentru toţi copii, dacă educatoarea îmbunătăţeşte practicile de 

organizare a activităţilor şi foloseste diversitatea în clasă ca o resursă şi ca o oportunitate.
Educatorii pot acţiona astfel:
• folosesc resurse educaţionale atractive; 
• pregătesc pachete de învăţare adaptate fiecărui copil;
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• individualizează învăţarea şi jocul;
• respectă stilurile de învăţare;
• deleagă responsabilităţi;
• utilizează experienţele copiilor;
• propun lucrul în echipe;
• încurajează copiii să-şi exprime opiniile, cu argumente, să fie empatici, să aibă flexibilitate. (H. 

Cameron, 2008)
Grădiniţa incluzivă este benefică pentru toţi actorii responsabili de educaţie, dar în special pentru copii. 

De exemplu, copiii învaţă „socializarea“ prin comunicarea şi interacţiunea cu ceilalţi colegi de grupă. Copiii 
leagă prietenii prin aceste contacte, află despre interesele şi preferinţele pentru anumite activităţi (de exemplu, 
unii copii desenează, pictează, alţii încep să cânte la un instrument, alţii sunt „povestitori“, altora le place să 
creeze colaje, să vizioneze desene animate, să inventeze poezii, iar alţii sunt „campioni“ la practicarea unui 
sport sau le place să observe natura etc.), se cunosc, iar bunele relaţii, starea de bine dintre ei, reprezintă o 
condiţie facilitatoare pentru învăţare şi dezvoltare.

Fiecare copil este diferit şi special, are propriile nevoi, fie că este sau nu un copil cu dizabilităţi. Toţi 
copiii au dreptul la educaţie în funcţie de nevoile lor.

Educaţia incluzivă are ca principal fundament un învăţământ pentru toţi, împreună cu toţi. Integrarea 
educativă vizează reabilitarea şi formarea persoanelor cu nevoi speciale aflate în dificultate psihomotor, de 
intelect, de intelect, de limbaj, psihocomportamentală şi senzorială.

Un factor important pentru incluziune îl constituie abordarea pozitivă a acestui sistem de către toţi 
factorii implicaţi-cadre didactice, colegi, părinţi, mediu sau comunitate. Acest lucru trebuie privit din punct de 
vedere al nediscriminării şi al drepturilor la un viitor mai bun pentru fiecare. Comunitatea educaţională trebuie 
să pornească de la premisa că fiecare copil are ceva bun, să descopere acel ceva, să-l accepte şi să-l exploateze 
în sens pozitiv. Prin atingerea acestui scop se poate realiza creşterea încrederii în sine, formării unei imagini 
de sine pozitivă, ceea ce va uşura buna funcţionare.

Conlucrarea tuturor factorilor incluziunii vor uşura prin comportamentul lor integrarea astfel:
Cadrele didactice de care incluziunea depinde în mare măsură de pregătirea lor, de atitudinea şi modul 

de raportare a acestora faţă de copiii cu CES, precum şi strategiile didactice utilizate.
Colegii prin participarea împreună la activităţi contribuie la stabilirea unor relaţii interpersonale necesare 

pentru dezvoltarea lor armonioasă.
Mediul reprezentat de unitatea şcolară care valorifică toate resursele existente pentru a răspunde cerinţelor 

şi nevoilor tuturor copiilor. Pentru atingerea unui astfel de stadiu este necesar ca unitatea de învăţământ să fie 
deschisă colaborării cu alte unităţi normale şi speciale, să fie deschisă schimbărilor continue care apar.

Şi nu în ultimul rând părinţii, care lucrând şi cooperând cu cadrele didactice vor reuşi să valorifice şi 
acasă achiziţiile din mediul incluziv.

Dificultăţile întâlnite sunt de ordin:
- social, copii se confruntă cu aspecte de discriminare legate de etnie, religie sau handicap
- economic, copii au un nivel scăzut de trai, venituri mici
- educaţionale, copii cu performanţe slabe la activităţi
- deficienţe- dizabilităţi mintale-intelectuale, cognitive, de învăţare
- culturale – copii din familii de etnie minoritară cu o problemă de adaptare lingvistică
- probleme de sănătate –boli grave, cronice, afecţiuni psihice
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STANDARDE DE EXCELENŢĂ PENTRU FUNCŢIA DIDACTICĂ
DE EDUCATOARE

Prof. Larisa Onică 
Grădiniţa „Lumea Copiilor” Lupeni

„Unii copii sunt precum nişte roabe: trebuie să fie împinşi. 
Unii sunt ca nişte remorci: folositoare numai când sunt trase.
Unii sunt precum bărcuţele: trebuie să fie vâslite.
Unii sunt precum baloanele: tare uşor de vătămat,
Unii sunt precum zmeele: de nu le mânuieşti cu grijă, dacă nu le ţii strâns de sfoară, vor zbura departe, 

sus.
Unii sunt mereu de nădejde şi gata să te ajute.
Unii sunt precum pisicuţele: tare mulţumite când sunt mângâiate.” (autor necunoscut)

Fiecare copil este diferit; acest lucru este exact ceea ce îl face să fie special. 
Există câteva lucruri esenţiale, comune tuturor copiilor: toţi au nevoie de dragoste, de securitate, hrană 

bună şi exerciţiu. Fiecare copil are nevoie să se simtă protejat şi acceptat ; are nevoie ca ceilalţi să-l placă. 
Fiecare micuţ simte nevoia să fie călăuzit. Toţi copiii cresc şi se rezvoltă după acelaşi model. Ceea ce diferă 
este ritmul personal al fiecăruia.

În învăţământul preşcolar, noi, educatoarele, suntem modele sub orice aspect: intelectual, fizic, moral-
comportamental. Copiii ne pretind perfecţiunea. În această situaţie nu ne rămân decât două alternative: ori 
devenim active în faţa clasei, mascând efectele de orice natură pentru a afişa o imagine exemplară, ori ne 
prezentăm cu aceeaşi prestaţie impecabilă, dar care nu este o mască provizorie.   

Dar ne gândim suficient de bine atunci când ne alegem meseria de educatoare? Primele întrebări pe care 
trebuie să ni le punem ar putea fi acestea :

- ,,Sunt o persoană potrivită pentru această meserie?’’; ,,Sunt plină de energie?’’; ,,Mă caracterizează 
calmitatea, răbdarea şi simţul echilibrului?’’; ,,Mă însoţeşte buna dispoziţie?’’; ,,Manifest dragoste pentru 
copii?’’

Consider că a fi educatoare nu este doar o meserie, ci o ,,artă’’ care ne modelează cel mai bine şi cel mai 
frumos personalitatea: ne face mai bune, mai răbdătoare, mai cinstite, ne ajută să fim veşnic tinere.

Pornind de la trebuinţele preşcolarilor am putea încerca o definiţie a meseriei de educatoare: dragoste 
pentru copii; respect faţă de interesele şi capacităţile copiilor; capacitate de a implica preşcolarii, conştient şi 
activ, în activităţile de învăţare; încredere în capacităţile copiilor şi încurajarea lor permanentă; disponibilităţi 
de comunicare; afectivitate; colaborare; plăcerea de a călători în lumea basmelor şi a poveştilor; dragoste 
pentru poezie; plăcerea de a te mişca, de a dansa; disponibilitatea de a te juca alături şi cu copilul; capacitatea 
de a respecta libera opţiune a copiilor.

În grădinită, educatoarea are o răspundere de maximă importanţă – educarea copilului preşcolar. 
Educatoarea acţionează asupra personalităţii în formare a copilului, direcţionând şi oferind modele. În faţa 
acestor sarcini majore, exigenţele pregătirii acestor cadre didactice sunt maxime. În activităţile instructiv-
educative, împlinirea misiunii profesionale se împleteşte cu personalitatea fiecărei educatoare. În 
structura personalităţii se configurează un anumit sistem de valori. Educatoarea reprezintă în acest proces 
factorul principal de influenţare a orientării valorice a copiilor şi în acelaşi timp, modelul concret, posibil de 
urmat. 

Profilul de competenţă al educatoarei trebuie să facă referire şi la sistemul de valori al personalităţii 
acesteia, deoarece valorile sunt formaţiunile cele mai insistente şi fluente exprimându-se pregnant în 
comportament.
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Pe lângă bagajul informaţional pe care trebuie să-l deţină şi să-l transmită copiilor şi deprinderile pe care 
trebuie să le formeze acestora sunt importante însuşirile bio-psihice – însuşirile de personalitate.

Comportamentul didactic presupune implicarea personalităţii cadrului didactic. În acest sens, 
calităţile necesare unei bune educatoare pot fi grupate în:

a. CALITĂŢI PEDAGOGICE
- capacitatea de înţelegere şi cominicare pe plan afectiv cu copiii;
- capacitatea de a sensibiliza conţinutul ştiinţific;
- capacitatea de a manifesta interes faţă de copii;
- capacitatea de a-i influenţa pe copii, de a le modela personalitatea în formare prin exemplul propriu;
- tactul pedagogic;
- creativitate în organizarea activităţilor;
- capacităţi organizatorice.
b. CALITĂŢI CE ŢIN DE PERSONALITATE
- spirit organizatoric; 
- spirit deschis, interes pentru nou şi pentru propria perfecţionare;
- capacitate de autostăpânire;
- imaginaţie bogată.
Oprindu-ne asupra acestor calităţi, în munca oricărei educatoare se întâlnesc două realităţi de care trebuie 

să se ţină seama şi anume : trăsăturile comune copilăriei, universalitatea vârstei, diversitatea şi unicitatea 
fiecărui copil cu care lucrăm. O primă greutate în această privinţă constă în identificarea a ceea ce este original 
şi propriu fiecărui individ al grupei cu care se lucrează. Orice educatoare are nevoie de un timp mai scurt sau 
mai lung de lucru cu copiii respectivi pentru a le putea descifra identitatea. Experienţa, intuiţia şi tactul duc la 
realizarea unui echilibru stabil între ceea ce este comun şi ceea ce este individual în grupă, între dezvoltarea 
pshică şi fizică, între activităţile desfăşurate şi progresele realizate.

O categorie de competenţe ţin de individualitatea educatoarei şi sunt exprimate prin posibilitatea de 
a capta rapid interesul copilului, simpatia acestuia, posibilitatea de a crea  un mediu empatic ce înlesnesc 
relaţiile posibile.

Încă de la primii paşi pe care îi face copilul în grădiniţă şi de la primele momente ale intrării lui în grupul 
de copii, educatoarea trebuie să reacţioneze cu măiestrie şi răbdare. Îmi amintesc cum:

Cu mine, unii repede s-au împrietenit, 
Cum alţii au mai plâns un timp…
Dar spaima lor, eu repede am spulberat-o 
Când le-am adus o maşinuţă, o păpuşă, sau o carte.
Însuşirile socio-afective: echilibrul emoţional, altruismul, perseverenţa, firea sociabilă, încrederea în 

sine şi în ceilalţi sunt calităţi necesare fiecărei educatoare.
Pentru cei mai mulţi copii, educatoarea trebuie să semene foarte bine, prin comportamentul ei, cu fiinţa 

cea mai apropiată lor - mama-, de care poate nu s-au despărţit până acum. Fiecare preşcolar ar trebui să simtă 
aceste lucruri despre grădiniţă:

Grădiniţa-i ,,casa”-n care
,,Mama” noastră este doamna educatoare.
Când pe uşă am păşit
Doamna frumos mi-a zâmbit.
Pe creştet m-a mângâiat,
Cu glas dulce m-a-ntrebat:
– ,,Spune-mi, dragul meu, şi mie
Cum îţi spune mama ţie ?’’
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După intrarea în grădiniţă, nu după mult timp, copilul va începe să-şi exercite dreptul la joc. Oricât de 
timid ar fi, jucăriile din sala de grupă îl atrag. În scurt timp, ele devin primii prieteni ai copiilor. Cu ele se joacă, 
dar şi comunică. Învaţă să le denumească, le descoperă însuşirile. 

În timpul jocului, educatoarea nu poate fi absentă. Este necesar să se joace împreună cu copilul şi să 
dispună de capacitatea de a sugera iluzia deplinei libertăţi. În realitate, ea îndrumă şi orientează activitatea 
copilului sugerându-i temele şi obiectele ce vor fi utilizate, le stimulează creativitatea şi dorinţa de a realiza 
lucrări originale. 

Competenţele psihopedagogice ale educatoarei sunt favorizate şi de factori precum : gîndirea pozitivă, 
acel mod de abordare al situaţiilor- stimulativ, constructiv- ce exprimă încrederea şi favorizează reuşita 
şi succesul. Gândirea pozitivă exprimă echilibrul interior şi ajută integrarea socială. Ea influenţează întreg 
sistemul cognitiv, afectiv, motivaţional, conduita copilului în general.

Cine ştie dirija mai bine decât educatoarea trecerea treptată de la ,,joc” la activitatea de învăţare?- o activitate 
sistematică care favorizează achiziţii şi progrese în sfera cognitivă, afectivă, psihomotorie. Educatoarea ştie 
că activităţile de învăţare desfăşurate în grădiniţă trebuie concepute în spiritul jocului şi înţelese ca activităţi 
de joc în care sarcina învăţării se realizează prin utilizarea unor strategii adecvate posibilităţilor de acţiune şi 
asimilare ale copiilor. 

Capacitatea de comunicare constă în modul deschis de adresare, în răbdarea şi interesul pentru 
a-l ,,descifra” pe interlocutorul preşcolar, în modul plăcut în care se prezintă în faţa copilului. Cu multă 
răbdare şi măiestrie pedagogică, educatoarea utilizează şi dirijează conversaţia, metoda verbală de învăţare 
cu ajutorul întrebărilor şi răspunsurilor. Conversaţia-joc satisface nevoia, dar şi posibilitatea copiilor de a 
pune întrebări. Tot educatoarea este cea care ştie să valorifice aspectul formativ al acestor conversaţii – educă 
limbajul spontan formând deprinderi de comunicare socială civilizată, dar înlesneşte şi relaţiile dintre adulţi şi 
copii şi cele dintre copii.

Şi în aceste situaţii educatoarea îşi pune în valoare capacitatea de a crea în grupă un climat de încredere; 
capacitatea de a stabili uşor legături comunicative cu copiii şi de a-i obişnui şi pe ei să realizeze uşor 
asemenea legături. Conversaţia dintre copii poate fi stimulată de către educatoare prin crearea de condiţii 
care să permită reuniunea liberă a copiilor în grupuri. Aceste condiţii se referă la materialele adecvate puse 
la dispoziţia copiilor, care pot să trezească interesul pentru activităţi şi dialog. Deosebite obligaţii îi revin 
educatoarei în antrenarea treptată în dialog a copiilor timizi sau recalcitranţi.

Prestaţia impecabilă a educatoarei trebuie legată şi de capacităţile intelectuale: o bună memorie; 
creativitate; inventivitate; folosirea unui limbaj corect din punct de vedere gramatical, expresiv, logic; 
prezenţă de spirit şi imaginaţie.

Utilizând modalităţile de organizare a activităţii didactice în grădiniţă (jocul-ca joc liber şi dirijat, 
activităţile liber alese sau cele pe domenii experenţiale), educatoarea are capacitatea să valorifice latura 
formativă a activităţilor instructiv-educative: preşcolarii îşi însuşesc cunoştinţe despre mediul înconjurător, îşi 
formează priceperea de a observa, deprinderea de exprimare corectă, cultivă inteligenţa, independenţa în gândire 
şi acţiune, familiarizează copiii cu limbajul matematic şi al artelor plastice. Profesionalismul educatoarei  se 
manifestă în alegerea celor mai potrivite căi şi mijloace pentru a face accesibilă înţelegerea cunoştinţelor 
predate, priceperea de a organiza sub diferite forme activităţile propuse, capacitatea de a înţelege copilul, de 
a-l sprijini şi încuraja atunci când este cazul.

Educatoarea trebuie să aibă o cultură generală temeinică, cunoscută fiind dorinţa de informare a 
copilului, căreia educatoarea trebuie să-i facă faţă prin explicaţii corecte  şi, de cele mai multe ori, chiar 
amănunţite.

Limitele de performanţă ale explicaţiei sunt restrânse la preşcolar deoarece gândirea lui este preoperatorie, 
sincretică, situativă, concretă, diferenţiată insuficient.

Şi totuşi…educatoarea, cu imaginaţia şi prezenţa ei de spirit, găseşte pentru vârsta copiilor cele mai 
potrivite forme pe care le poate îmbrăca explicaţia: descrierea, caracterizarea, naraţiunea. Cunoscând 
posibilităţile vârstei şi ale copilului, educatoarea trebuie să ofere explicaţiile pe care crede că preşcolarul le 
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poate recepta- să fie pe cât posibil, acceptabile din punct de vedere al conţinutului şi al exprimării.
O influenţă deosebită o are şi comportamentul nonverbal în organizarea şi desfăşurarea procesului 

didactic la grupa de preşcolari.
Educatoarea ştie să contribuie la mărirea expresivităţii unei povestiri şi la asigurarea perceperii afective 

şi conştiente a textului : fiecare gest sau mişcare, cea mai discretă schimbare a expresiei feţei, atunci când sunt 
potrivite situaţiei, vin să însoţească şi să întărească mijloacele verbale de exprimare.

Educatoarea poate asigura o educaţie de calitate numai în parteneriat cu familia şi comunitatea. 
Parteneriatul presupune respect reciproc, acceptare, toleranţă şi lipsa judecăţilor de valoare, a prejudecăţilor cu 
privire la situaţia economică, socială sau educaţională a părinţilor. Numai aşa se poate vorbi de o construcţie 
comună, de relaţii din care educatoarea primeşte informaţii, părinţii câştigă experienţă, iar copiii cresc bine şi 
mai siguri pe ei. Prin capacitatea de a comunica şi coopera cu părinţii copiilor, educatoarea realizează unitatea 
de acţiune a celor doi factori- grădiniţa şi familia ( mod comun de lucru şi o bună cunoaştere reciprocă, ca 
pârghii de bază în munca de formare a preşcolarului).

,, Zbenguieşte-te cu copiii, joacă-te cu ei.!”, ne sfătuieşte George Călinescu.
De ce să nu râdem, de ce să nu glumim cu copiii noştri dacă suntem educatoare? 
,,Unde nu este umor, nu e nici umanitate”, nota G.B. Show, iar G. Ibrăileanu vedea în glumă o ,,o probă 

de sensibilitate”. Veselia poate fi considerată o calitate morală, pentru că o punem în legătură cu bunătatea. 
E.Hemmingway arăta că: ,, Cei mai buni dintre cei buni sunt veseli”. 

W. Shakespeare se temea de oamenii care nu râd tot atât de mult şi de cei care nu iubesc animalele şi 
muzica. 

Dar noi, educatoarele, avem o privire deschisă, un zâmbet voitor, avem o glumă adecvată unei situaţii 
educative, o ironie fină cu care putem stabili un climat educativ pozitiv, eficient, cu condiţia majoră ca 
educatoarea să fie bine pregătită. 

Cultura generală, volumul de cunoştinţe de specialitate, informaţia la zi, pasiunea cu care transmitem 
cunoştinţele favorizează succesul muncii instructiv-educative in condiţiile unui colectiv de preşcolari 
disciplinat, care-şi iubeşte şi respectă educatoarea. 

O educatoare bună, datorită culturii şi măiestriei sale pedagogice, ştie să-şi facă lecţiile interesante şi 
atractive, dar poate şi glumi fără să aibă probleme cu disciplina copiilor:

,,Cine predă bine, disciplinează bine”.
Personalitatea educatoarei nu poate fi înlocuită nici de manualele performante, nici de instrucţiuni sau 

de îndrumătoare. 
Adevărata personalitate -individualitate- se formează în timp prin voinţă şi perseverenţă.
Înainte de a dori să educăm pe alţii este preferabil să ne educăm pe noi înşine. Este vorba de acea 

educaţie intelectuală, profesională, dar mai ales de acea educaţie spirituală, interioară, asupra modului nostru 
de a fi, de a gândi, de a simţi, de a reacţiona, de a ne prezenta în faţa altora cât mai bine.

În concluzie, personalitatea educatoarei trebuie astfel modelată încât aceasta să exprime competenţele 
şi abilităţile prezentate. Cu atât mai mult cu cât, este singurul model care i se oferă preşcolarului în acestă 
etapă, completând bineînţeles medelele din cadrul familiei.
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„SǍ NE CUNOAȘTEM ORAȘUL”

Prof. Lucia Somoiag și Tania Sturzu
Grǎdinița cu Program Normal Nr. 18 Buzǎu   

 

Noi, copiii grupelor mari iubim orasul în care ne-am nǎscut.  
Buzǎul  pentru noi este explozie de culoare, putere, istorie, romantism, un loc unde nu te plictisesti  

niciodatǎ si unde simti cǎ poti sǎ faci absolut orice. Orasul ǎsta miroase a ceva de nedescris, ne fascineazǎ  pur 
si simplu. 

Am sta ore în sir în frumosul nostru „Crang”, doar pentru a asculta sunetul linistit al copacilor care 
freamatǎ neincetat, zgomotul rotilor pe piatrǎ cubicǎ ce seamǎnǎ cu, carapacea unei testoase prea bǎtrane si 
prea lenese sa se poatǎ misca, sunetul libertatii si al veseliei.  E doar un parc oarecare, ar spune unii, noi copiii 
ii contrazicem. Crangul este un loc proǎspat, un loc de poveste, este ceva care nu se poate descrie în cuvinte.  

Cum e Buzǎul nostru? Este un fluture frumos colorat de care dacǎ te apropii în fugǎ isi ia zborul dar pe 
care dacǎ stii cum sǎ-l privesti, de la distantǎ, isi intinde aripile si iti dezvǎluie frumusetea lui. Cum mai este 
Buzaul? Ca o floare cǎreia ii trebuie timp sǎ infloreascǎ, dar si cand infloreste fii sigur cǎ te va lasǎ cu gura 
cǎscatǎ si te va innebuni cu parfumul ei.

De ce iubim Buzǎul? Pentru cǎ e zgomotos, aglomerat, fascinant, nelinistit, uneori gri, alteori negru, 
cateodatǎ roz, asa ......ca viatǎ.

Am avut ocazia sǎ cunoastem multe din obiectivele importante ale orasului si am participat la crearea 
panoului pentru proiectul tematic: „SA NE CUNOASTEM ORASUL”.

Cam asta a fost povestioara noastrǎ. Sperǎm  cǎ am reusit sǎ transmitem  mǎcar o micǎ bucǎticǎ din 
dragostea noastrǎ pentru acest oras SUPERB.
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ROLUL GRĂDINIȚEI ÎN PREGĂTIREA ȘI FORMAREA COPILULUI PENTRU 
ȘCOALA

Profesor înv. primar și preșcolar Elena Mihaela Bucurescu 
Grădinița cu PP nr. 3 Buftea

  

Pregatirea copilului pentru scoala implica responsabilitate, pasiune, competenta din partea educatoarei, 
dublata de cunoasterea si tratarea individuala si diferentiata a copiilor. Invatamantul prescolar are ca obiectv 
principal dezvoltarea armonioasa a personalitatii copilului si pregatirea corespunzatoare a acestuia pentru 
scoala. Prin intreaga activitate desfasurata in gradinita se asigura dezvoltarea multilaterala a personalitatii 
prescolarului, potrivit particularitatilor psiho-fizice ale varstei de 3-7 ani, deoarece aceasta este perioada cand 
influentele externe conjugate pot asigura cel mai mare profit in ceea ce priveste punerea bazelor proceselor 
cognitive,afectiv-motivationale, a trăsaturilor de vointa si de caracter, precum si formarea capacitatii necesare 
copilului la intrare in clasa intai. Preocuparea pentru introducerea cat mai timpurie a copiilor intr-un sistem de 
educatie institutionalizat este justificat de faptul ca pregatirea pentru scoala nu se realizeaza in gradinita numai 
la grupa mare, ci incepand de la grupa mica prin sarcini judicios gradate. Varsta prescolara reprezinta o perioada 
fundamentala pentru dezvoltarea ulterioara a copilului. Cercetarile psihologice arata ca pana la varsta de 4-5 ani 
copilul isi dezvolta 40% din capacitatea intelectuala pe care urmeaza sa o atinga la maturitate.Nevalorificate la 
timp sau slab valorificate disponibilitatile acestor perioade de varsta, nu se pot recupera in anii urmatori, decat 
in mica masura si cu mari eforturi. Odata intrat in gradinita, copilul devine obiectul unor variate influente, mai 
complexe si mai bine organizate. Toate acestea creaza conditii pentru noi progrese in sfera cognitive, afectiva, 
psiho-motrice. Programa activitatilor instructive educative desfasurate in gradinite, editia 2000, ne-a lasat 
posibilitatea noua, educatoarelor, sa imbracam activitatea din gradinita in viata lui, care il pregateste pentru a 
pasi cu usurinta pe treptele clase intai. Este de la sine inteles ca personalitatea copilului in formare, invadata 
de cunostinte, sa simta forta inteligentei sale si a cuprinderii celor mai diverse aspecte, bineinteles pe masura 
posibilitatilor. Universul copilariei este „caleidoscopic”, de o mare intindere si noi, educatoarele, avem menirea 
de a nu-l ingradi, de a face totul ca pentru el, sau să simta o detasare a copilariei in clipa in care scoala isi 
deschide portile. Intregarea invatamantului prescolar in structura invatamantului din tara noastra are menirea 
de a creea copiilor sanse reale de adaptare la cerinte scolare. In acest sens are loc o revigorare a actiunilor de 
actualizare, reclarificare si dezvoltare plenara a disponibilitatilor potentiale ale copiilor, fapt ce contribuie la 
nivelarea diferentelor existente initial la inceperea scolarizarii. In lucrarea de fata voi evidentia transformarile 
esentiale ce au loc in structura si activitatea copilului, avand convingerea ferma ca activitatea din gradinita 
este mobilul eficient de conturare a personalitatii prescolarului, de dezvoltarea autonomiei si de socializare 
a acestuia. Stimularea si valorificarea virtualitatilor cu care copilul se naste pana la nivelul unor parametrii 
maximi devine o necesitate ce poate fi oricand obiectivata. Pregatirea copiilor pentru scoala vizeaza atat latura 
informativa cat si pe cea formativa cu tendinte de accentuare a laturii formative. Procesul de informare, in 
invatamantul prescolar, este evidentiat prin activitatile de transmitere a informatiilor prin joc si actiune. Tot 
invatamantul prescolar are rolul de a urmari si latura formativa si de a dezvolta copilul in raport cu posibilitatile 
de care acesta dispune. Necesitatea caracterului formativ, al procesului instructiv educativ din gradinita, reiese 
din faptul ca viata prescolara reprezinta maxima receptivitate ce impune preocupari pentru un process formativ 
timpuriu, avand in vedere faptul ca eficientta procesului de invatare depinde in mod hotarator de terenul 
psihologic, pe care se grefeaza cunostintele, de modul cum este pregatita asimilarea lor, scoala fiind preocupata 
de formarea viitorilor adulti dezvoltati armonios din punct de vedere teoretic, intelectual, moral, reusita fiind 
data de inceputul realizat in gradinita. Prin innoirea tehnologiei didactice, prin folosirea metodelor active 
imbinate cu cele clasice, se ajunge la prioritatea laturii formative, adica la dezvoltarea gandirii si capacitatii 
mintale, a limbajului, a imaginatiei, a initiativei, a creativitatii cat si la formarea unor deprinderi elementare de 
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munca si comportare civilizata la formarea trebuintelor superioare si a primelor atitudini positive fata de sine, 
in raport cu cei din jur. Unul din obiectivele invatamantului prescolar este „pregatirea complexa si gradata, 
sociala si individuala a copilului pentru scoala pe baza experientei sale infantile in conditii de activitate (joc de 
elemente de invatare didactica, munca si creatie) specifice varstei intr-o ambianta de afectiune si incredere”. 
Astfel gradinita are rolul de a sistematiza si intregi cunostintele, experientele si influentele dobandite de copil 
in primii ani de viata, de a largi contactele lor cu lumea exterioara, de a dezvolta capacitatea si modalitatile 
de receptare si comunicare a informatiei, de a realiza o serie de obiective ale educatiei cognitive si de limbaj, 
psiho-motorii si fizice, estetice, afective si a educatiei pentru societate. 

Preocupata de procesul de realizare a echilibrului intre personalitatea copilului si exigentele scolare, 
proces cu rezonanta puternica in pregatirea copilului si dat fiind faptul ca gradinita asigura continuitatea cu 
scoala sub toate planurile: institutional, continut, metode, avansez cu titlu ipotetic o paleta a modalitatiilor si 
procedeelor in tehnicile de predare-invatare si evaluare care sa optimize procesul de formare a aptitudinii de 
scolarizare, ce evidentiaza munca sustinuta in decursul anilor si preocuparea pentru reusita scolara in gradinita. 

Pregatirea pentru scoala reprezinta unul dintre obiectivele majore ale taxonomiei educationale iar 
invatamantul prescolar are menirea de a crea copiilor sanse de adaptare a lor la sarcinile de tip scolar si a 
scolii la particulitatile de varsta si individuale ale copilului,cu conditia esentiala ca toti copiii sa frecventeze 
cu regularitate gradinita.
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JOC DE ROL – MIJLOC DE EDUCARE A COPILULUI PREŞCOLAR

   Prof. înv. primar şi preşcolar Ştefania Cojocaru 
Grădiniţa cu P. P. Nr. 3 Buftea

Jocul favorizează dezvoltarea aptitudinilor imaginative, a capacităţilor de creare a unor sisteme de 
imagini generalizate despre obiecte şi fenomene, posibilitatea de a opera mintal cu reprezentări după modelul 
acţiunilor con crete cu obiectele în timpul jocului. 

Noutăţi în teoria jocului aduce J. Chateau. El consideră că jocul oferă posibilitatea descătuşării fiinţei 
umane de lumea înconjurătoare, că anticipează conduitele superioare, pentru copil orice activitate fiind joc. 

Psihologul francez J. Piaget defineşte jocul ca „pol al exerciţiilor funcţionale în cursul dezvoltării 
individului” celălalt pol fiind exerciţiul neludic, când subiectul învaţă să înveţe într-un context de adaptate 
cognitivă şi nu numai de joc. 

Jocul, prieten nelipsit al copilului, reprezintă pentru perioada preşcolară principala activitate, o formă de 
manifestare fără bariere, o activitate care îi reuneşte, pe copii şi în acelaşi timp îi reprezintă. Copilul acţionează 
asupra obiectelor din jur, cunoaşte realitatea, îşi satisface nevoia de mişcare, dobândeşte încredere în forţele 
proprii, îşi îmbogăţeşte cunoştinţele. 

Jocul didactic, ca metodă de predare-învăţare, dozat cu pricepere în ansamblul strategiei educaţionale, 
asigură un caracter atrăgător, dinamism, varietate, bună dispoziţie activităţii de învăţare, restabileşte echilibrul 
psihofizic, furnizează motivaţia secundară, nu mai puţin stimulatoare, fortifică energiile fizice şi intelectuale 
ale copiilor/elevilor. 

Dacă la început copiii reflectă în jocuri situaţii concrete, foarte clare, cu timpul ei se ridică de la 
reprezentări la noţiuni pe bază de generalizări. Odată cu dezvoltarea gândirii pe baza comunicării, mai ales în 
jocul colectiv, copilul îşi dezvoltă vorbirea. Denumind elementele de joc, împărţindu-şi rolurile, interpretându-
le, copiii sunt puşi în situaţia de a-şi alege cu grijă cuvintele, de a imita vorbirea adulţilor, de a folosi cuvinte 
şi expresii adecvate. 

În grădiniţă jocul este activitatea de bază şi se regaseşte în toate ariile de activitate, realizând procesul 
de învăţare într-un mod atractiv, antrenat şi uşor asimilabil de către copil. Copilul se joacă de la intrarea în 
gradiniţă până la micul de jun, în timpul activităţilor didactice de dimineaţă, apoi se joacă în cadrul activităţilor 
commune, se distrează jucându-se în timpul activităţilor complementare şi numai masa de prânz şi somnul 
opresc temporar jocul, el urmând să îşi reia cursul după trezire. 

Ţinând seama de sarcinile educaţiei preşcolarului şi de influenţa formativă a jocului asupra copilului, 
ele se pot clasifica: jocuri de creaţie, jocuri de construcţie, jocuri logice, jocuri de mişcare, jocuri distractive. 

Exemple de jocuri de creaţie: De-a mama; De-a doctorul; De-a magazinul etc. 
Jocuri de construcţie: maşini, turn, nave, blocuri, palate, castele, submarine, şcene din poveşti, roboţi, 

avioane, iar materialul folosit este divers: cuburi, rotodiscuri, Lego, materiale plastice sau materiale din natura. 
Jocul didactic parcurge anumite etape, având o anumită structură: coţinut, sarcina didactică, reguli. elemente de 
joc, exemple: Deschide urechea bine, Al cui glas este?, Găseşte cuvântul potrivit, La piaţă, Când se întâmplă?, 
Cu ce călătorim, Completează ce lipseşte, Cine aşează mai bine etc. 

Jocul logic: Aşeaza-mă la căsuţa mea, Ghiceşte unde sunt. 
Joc de miscare: Şoarecele şi pisica, Raţele şi vânătorul, Trenul etc. 
Jocuri distractive: Zboară, zboară!, Baba-oarba etc. 
Putem spune că jocul este o metodă importantă în învăţare şi memorare, este important pentru dezvoltarea 

fizică şi psihică a copiilor, ocupă un loc de frunte, iar fiecare formă de joc fiind un act de învatare. El este o 
metodă, care are un mare potenţial de formare şi dezvoltare a personalităţii sub aspect fizic, intelectual, afectiv. 

În domeniul percepţiei optice copiii pot întâmpina dificultăţi care, dacă nu sunt sesizate la timp şi 
îndepartate ori tratate corespunzător, pot deveni cauşe ale inadaptării şcolare sau ale obţinerii unor rezultate 
slabe. În grădiniţă desfăşurăm cu toţi copiii jocuri de exersare a dificultăţilor analizatorilor. Pentru analizatorul 
vizual putem exersa jocuri pentru: diferenţierea figurilor de bază, respective pentru focalizarea atenţiei vizuale; 
diferenţierea optică;divizarea optică;memorarea optică. Exemple de asemenea jocuri: 
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Gimnastica maimuţelor, Ghicitoarea, Eu văd ce tu nu vezi, Parada modei, Jocul oglinzilor, Fă ca şi 
cum…, Atenţie la ritm, Tot ce are aripi, zboară!, Pe urmele demonului greşelii, Împachetatul bagajelor, Caută 
deşteptătorul, Cum vorbesc?. 

Preşcolarul preferă jocul, care este o activitate aparent gratuita fără un scop material a carei motivare 
este intrinseca. Jocul satisface în cel mai înalt grad trebuiţele copilului: de mişcare, de exprimare originală, de 
realizare a năzuinţelor şi dorinţelor pe care nu le poate satisface pe plan real. În lumea imaginată în joc, copilul 
se simte puternic, intelligent, adult, aici el este capabil de fapte eroice, de acţiuni spectaculoase, totul îi este 
permis în joc, el poate reflecta insatisfacţiile proprii asupra păpuşii sau ursuleţului pe dare le ceartă, le hrăneşte, 
le obligă să facă ce doreşte el. 

În jocurile cu roluri, el poate fi poliţist, haiduc, aviator, cosmonaut, vânzătoare, o femeie de afaceri…. În 
joc, copilul este independent, nu are nevoie de sprijinul adultului, se poate întrece cu colegii sau prietenii, care-i 
sunt egali. El nu mai este la distracţia autorităţii adultului, ci are câmp de manifestare deplină a intelectului, a 
vorbirii, a imaginaţiei, a voinţei, a activităţii. În joc, adultul are doar rolul de sursă de inspiraţie pentru copii, 
este un minunat mijloc de cunoaştere şi autocunoaştere, de exersare a unor capacităţi, de socializare primară, 
de antrenare a capacităţilor cognitive şi de exteriorizare a emoţiilor şi sentimentelor. 

Jocul se intercolerează cu învăţarea şi creaţia. Jocurile cu subiect din viaţă, din poveşti şi basme presupum 
cunoaşterea conţinutului acestora, dar şi creativitate de expresie, în interpretare. Jocurile cu text şi cânt îi 
apropie de creaţiile muzicale şi literare. Jocurile de masă presupun învăţare şi crearea de variante. 

Metoda jocul de rol se bazează pe idea că se poate învăţa nu numai din experienţa directă ci şi din cea 
simulată. A simula este similar cu a mima, a te preface, a imita a reproduce în mod fictiv situaţii, acţiuni, fapte. 
Copiii pot învăţa despre ei înşişi, despre persoanele şi lumea din jur într-o manieră plăcută şi atrăgătoare. 

Stimularea prin joc de rol duce la creşterea gradului de adaptabilitate şi la ameliorarea relaţiilor dintre 
copii, dezvoltând gândirea critică, capacitatea de exprimare şi pe cea empatică. De exemplu, în cadrul unui joc 
de rol despre furt, jucând rolul victimei, copilul poate înţelege ce simte o persoană atunci când este victima 
unui delict. 

Există mai multe variante, dintre care: 
Jocul cu rol prescris, dat prin şcenariu, participanţii primesc cazul şi descrierea rolurilor şi le interpretează 

ca atare. 
Jocul de rol improvizat, creat de cel care interpretează, se porneşte de la o situaţie dată şi fiecare participant 

trebuie să-şi dezvolte rolul. 
Prin joc se realizează educaţia viitorului om în acţiune. Aşa cum se comportă preşcolarul în joc, tot aşa 

se va comporta şi în muncă, în perioada maturităţii. Organizarea justă a jocului duce la educarea unei atitudini 
pozitive faţă de muncă. Jocul îl deprinde pe copil cu efortul fizic şi intelectual şi astfel îl pregăteşte pentru 
munca de mai târziu. 

Un copil va fi apt pentru şcolaritate atunci când va putea să-şi exprime corect gândurile, intenţiile şi 
trăirile emoţionale şi, mai ales, poate să verbalizeze adecvat, ceea ce vrea să comunice cu altul. Deci, este 
capabil să stăpânească limbajul ca instrument de informare, de comunicare şi de exprimare. 
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PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
COSTUME CONFECŢIONATE

DIN MATERIALE  REFOLOSIBILE

Prof. înv. primar şi preşcolar Ştefania Cojocaru 
       Grădiniţa cu P. P. Nr. 3 Buftea

Degradarea mediului înconjurator al planetei ameninţă sănătatea pământului şi a tot ceea ce-l populează.
Copilul trebuie să înţeleagă că totul în natură este folositor, iar omul fără a provoca daune trebuie să se 

integreze armonios,  ocrotind natura.
Interesul faţă de natură trebuie menţinut şi transformat înt-o puternică dorinţă de a o înţelege, de a o 

cunoaşte mai bine şi de a o ocroti.
Atitudinile şi comportamentul nostru în raport cu tot ceea ce ne înconjură se formeaza încă din 

momentul în care ne naştem. Mai întâi părinţii noştri sunt cei care încearcă să ne familiarizeze cu normele şi 
valorile morale, acest lucru fiind continuat de către educatoare atunci când copiii urmează grădiniţa, apoi de 
către învăţătoare, profesori.

Un proverb mai vechi spune, « pomul când e mic se-ndreaptă » , de mici trebuie să le formăm copiilor  
principalele noţiuni, priceperi şi deprinderi de educaţie ecologică, trebuie ca ei să manifeste interes încă de 
mici, pentru a putea fi adevăraţi ecologişti în timp.

Copiii sunt publicul cel mai important deoarece ei sunt consumatorii de mâine ai resurselor naturii.
Grija faţă de mediu este componenta esenţială a dezvoltării morale, sociale, culturale şi spirituale. 

Copiii trebuie să se familiarizeze de la cea mai fragedă vârstă cu aceasta.
Prin diferite activităţi atractive şi educative în egală măsură, copii au ocazia să observe frumuseţile 

naturii şi să facă dovada felului cum a fost percepută prin transpunerea reprezentărilor formate în materiale, 
energie, culoare şi simţ. 

Este extrem de important ca problemele de mediu să fie transmise cât mai interesant, mai accesibil, 
să se desfăşoare ca o sărbătoare, copiii să simtă că au contribuit cu adevărat la protecţia mediului care ne 
înconjură sau la salvarea sa, reciclând diverse materiale din natura, curăţând astfel spaţiul verde din jurul lor.

Creaţiile realizate de elevii vor îngloba astfel îndemânare, pricepere, creativitate şi capacităţi socio-
cognitive ce reprezintă în ultimă instanţă asimilarea, sinteza şi creaţia, demonstrănd nivelul de înţelegere, 
preţuire şi ocrotire a tot ceea ce cupinde noţiunea de „natură” prin ochii, mintea şi mâna copilului.

Aceste activităţi minore, de a îndruma copii în operaţiunea de reciclare a materialelor din natură sau a 
materialelor refolosibile au o mare importanţă în educarea copiilor în spirit ecologist. 

Ideea de a confecţiona costume ce redau personaje de poveste din anumite „deşeuri” reciclabile, care 
să nu pună în pericol sănătatea copiilor, consider că este binevenită, atunci când copilul se poate mândrii cu 
realizările şi craţiile sale, într-un concurs cu ar fi Parada costumelor din materiale refolosibile  a unor personaje 
din poveşti.

Primul costum a fost confecţionat din cutiile de lapte pe care copii îl consumă în fiecare zi,  şi din cutii 
de suc, acesta reprezentând rochiţa Albei ca Zăpada. Modul de confecţionare este următorul: cutiile de lapte 
goale sunt tăiate şi capsate în formă de rochie şi prinse de pieptarul confecţionat din cutiile de suc, terminat la 
gât cu un guler ridicat şi crestat din cutii de lapte. Se lucrează în funcţie de mărimea fetiţei.

Un alt personaj este Scufiţa Roşie iar costumul este compus din maieu – confecţionat din cerculeţe 
decupate roşii şi capsate şi fustiţă – confecţionată din cutii de suc decupate. Scufiţa este confecţionată dintr-o 
pungă de plastic roşie tăiată doar o parte şi capsată în formă de coif, aplicând deasupra cerculeţe roşii capsate.

Toamna este confecţionată din folie de parchet galbenă având aplicate accesorii din flori  de plastic 
colorate specific toamnei. Pe rochie se mai aplică frunze uscate de toamnă. Coroniţa Toamnei este confecţionată 
şi ea din flori de plastic capsate între ele.

Costumul de Doctoriţă este confecţionat  din folie protectoare de parchet capsându-se în laterale 
formând şi delimitând halatul cu ajutorul capsatorului.Halatul de doctoriţă are accesorii din hârtie creponată 
roşie în forma Crucii Roşii plus boneta albă.

Costumul Sperietoarei de ciori din Povestea Vrăjitorul din Oz, este confecţionat din sac de pânză de 
cartofi care este spălat şi călcat înainte de a fi folosit.Acesta se taie doar pe o parte şi apoi se îndoaie la jumătate 
făcându-se o gaură prin tăiere pentru cap. Pentru a nu se destrăma aceasta se capsează păstrându-se forma. 
Se mai capsează şi în laterale lăsând loc pentru mâini. Se aplică pe dedesubt paie tăiate dintr-o mătură nouă. 
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Aceste paie se aplică şi la mânecă în aşa fel încât să stea drepte pe mână. Paiele se mai aplică şi pe faţa pânzei 
de la gât în jos. Coiful este confecţionat din folie protectoare galbenă având ca accesorii paiele de mătură.

Prin activităţile de ecologizare a mediului înconjurător, copii conştientizează necesitatea recuperării 
unor materiale şi utilitatea acestor, creând diferite obiecte prin modificări, adăugiri şi înlocuiri. 

Ei trebuie să înveţe că ceea ce distrugem sau irosim azi, va afecta generaţiile care vin după noi. Dacă ei 
cresc astăzi în spiritul ecologiei, poate mâine vom avea o Terra mai curată, mai verde, mai veselă.

BIBLIOGRAFIE:
Fotea, M., Micii ecologiști, Bucureşti, E.D.P., 1994;
Pro Ecologia mileniului III, Craiova, 2004
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DE LA GRADINIȚĂ LA ȘCOALĂ
– SCURT ISTORIC DE PREZENTARE –

Educatoare Maria Florescu 
G.P.N. Poganu, Jud. Olt

Munca intelectuala cere efort intelectual, o disciplina riguroasa, in finalul careia se sanctioneaza 
masura indeplinirii sarcinilor prin evaluarea stricta a rezultatelor, deci este o activitate care impune o mare 
responsabilitate.

Desi gradinita face parte integranta din institutia scolara, scoala, este un alt mediu de viata si de activitate. 
Ambianta din scoala, cu catedra, banci si material didactic corespunzator face din micul prescolar un tanar cu 
mari responsabilitati.

Continutul activitatii nu mai este bazat tot timpul pe joc. Jocul apare numai ca o secventa in timpul lectiei. 
Insusi regimul de viata al copilului se modifica substantial (ora de desteptare dimineata, igiena corporala, 
micul dejun, pregatirea ghiozdanului sau cel putin controlul acestuia, comportamentul copilului pe drumul 
pana la scoala, asezarea in banca etc.).

Chiar daca cei care au urmat gradinita si au deja formate unele deprinderi, in calitate de scolar nu-i este 
permis sa intarzie la inceputul programului, sa aibă un comportament necuviincios sau manifestari violente fata 
de colegi. La modul general adaptarea inseamna acomodarea organismelor, a simturilor la conditiile mediului 
inconjurator. Procesul de adaptare continua pe tot parcursul scolaritatii si apoi pe tot parcursul vietii, insa pe 
tot traseul scolaritatii, fiecare clasa si fiecare disciplina vin cu obiective, sarcini si metode alaturi de exigente 
tot mai inalte pe care copilul trebuie sa le faca fata. 

Maturitatea scolara sau atitudinea de scolarizare exprima acel nivel de dezvoltare psiho-fizica, 
cu precadere intelectuala care sa-i permita copilului prescolar integrarea cu rezultate cat mai bune pentru 
activitatea scolara, insa menirea invatamantului prescolar este tocmai aceea de a asigura dezvoltarea acestora 
pana la atingerea maturitatii scolare pentru incadrarea cu succes in activitatea de invatare.

Diversitatea de niveluri cu care vin la grupa pregatitoare copiii care au urmat gradinita, fata de cei care 
vin doar cu experienta culturala din familie, cei care nu au ajuns la maturitatea scolara trebuie transformata 
intr-un nivel pe cat posibil de omogen. Prin aceasta, grupa de pregatire pentru scoala isi da contributia la 
egalizarea sanselor de instruire.

Este meritoriu faptul ca programa pentru aceasta grupa este opera educatoarelor a celor care realizeaza 
efectiv educarea si instruirea copiilorla acest nivel. 
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 JOCUL  « DE-A ÎNTREBĂRILE »

Prof. Dorinela Bălan Turbatu 
Grădiniţa Nr. 15 „Dumbrava Minunată” Vaslui

MOTTO:
„M-a interesat totdeauna orice peisaj, în orice împrejurare şi în orice clipǎ a vieţii, fǎrǎ sǎ mǎ plictiseascǎ; 

m-a interesat, nu cu voinţa mea, ci numai printr-un fenomen de participare, osmozǎ şi simbiozǎ. Mǎ 
încorporez lucrurilor şi vieţii, am simţirea cǎ totul trǎieşte în felul lui particular: brazdǎ, stâncǎ, ferigǎ, tufiş 

se smeurǎ, arbore şi tot ce pare nemişcǎtor.“  Mihail Sadoveanu

Cum ar arăta Pământul fără flori? Cum ar arăta Soarele fără căldură!? Cum ar arăta noaptea fără zi!? Dar 
ziua fără dimineată, ar mai putea reveni pe Pământ!” 

Ne-am jucat “De-a Întrebările”. Am convenit cu copiii să ne punem întrebări pertinente nouă celor mici 
şi celor din jurul nostru: altor  copii, adulţilor, oamenilor  cu responsabilităţi şi oamenilor responsabili. Evident 
o altă întrebare s-a născut atunci când ploaia “De ce-urilor” părea că se potolise. 

De ce nu ţinem oare minte un lucru atât de simplu? Pământul este casa noastră,  aşa auzim mereu 
spunându-se în jurul nostru. Dar câţi dintre noi respectăm ceea ce este mai scump în Univers? 

Cred că nu vom putea opri vreodată avalanşa întrebărilor. Cred însă că putem începe să căutăm răspunsurile 
în noi înşine şi cred că putem învăţa copiii noştri ce înseamnă să nu aşteptăm prea mult răspunsuri care par să 
nu mai vină şi să trecem la fapte.

Îi putem învăţa mai întâi de toate ce înseamnă Iubirea. Un cuvânt care pare de cele mai multe ori 
demonetizat, uneori sacru şi de cele mai multe ori gol de conţinut. Pentru că auzim prea des spunându-se 
“iubesc atât de mult florile!, păsările, cerul şi apa, şi lumina, etc.!”  dar vedem prea puţine fapte care să susţină 
cuvântul  “IUBIRE”.

Iubirea faţǎ de naturǎ nu se poate rezuma la o declaraţie, oricât de înflǎcǎratǎ ar fi aceasta. Astǎzi, mai 
mult ca oricând, omul simte nevoia sǎ iasǎ în naturǎ. Prizonier al oraşului, el încearcǎ sǎ descopere tainele 
naturii. Natura nu este şi nici nu poate fi proprietatea cuiva. Ea este şi trebuie sǎ fie în egalǎ mǎsurǎ, a tuturor, 
atât a noastrǎ a celor ce avem şansa sǎ trǎim acum, cât şi a urmaşilor noştri, a generaţiilor urmǎtoare.

Aşa cum afirma Mihail Sadoveanu: “M-a interesat totdeauna orice peisaj, în orice împrejurare şi în orice 
clipǎ a vieţii…”  pe noi toţi ar trebui să ne intereseze ce se întâmplă în jurul nostru sau de ce nu se întâmplă 
faptele bune care să  încarce de conţinut ceea ce cu uşurinţă declarăm vis-à-vis de mediu, de condiţiile de 
mediu, de natură şi de sănătatea medluilui.   

Ţara noastrǎ, ca şi alte ţǎri din Europa, se confruntǎ cu probleme de poluare a mediului, ca urmare a 
politicii de industrializare intensivǎ practicatǎ în ultima perioadǎ. Trǎim într-o lume în care sunt necesare 
reforme radicale în domeniul educaţiei privind realitatea înconjurǎtoare.

Ocrotirea naturii, pǎstrarea şi protejarea mediului în care trǎim trebuie sǎ fie preocuparea majorǎ a 
tuturor, mai ales a dascǎlului care, prin specificul activitǎţii sale are datoria şi posibilitatea de a forma viitori 
adulţi în spiritul respectului pentru mediul ambiant.

De aceea prin educaţia ecologicǎ putem sǎ cultivǎm dragostea şi interesul copiilor pentru lumea care 
ne înconjoarǎ, putem sǎ formǎm atitudini de aprobare sau dezaprobare privind rezultatele pozitive sau 
negative ale acţiunii omului asupra mediului. Educaţia ecologicǎ necesitǎ cunoaşterea interacţiunii om-mediu, 
conştientizarea micului cetǎţean de necesitatea implicǎrii lui în protecţia mediului, participarea lui directǎ la 
activitǎţi care conduc la rezolvarea problemelor de mediu, deoarece el este gestionarul direct şi consumatorul 
de mâine al resurselor. Educaţia copilului în acest sens începe în familie, apoi în grǎdiniţǎ şi se continuǎ 
sistematic în şcoalǎ. Activitǎţile practice din mediul apropiat duc la formarea unor deprinderi elementare de 
cercetare şi protecţie a mediului.
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“Noile educaţii” sunt definite în programele UNESCO, adoptate în ultimele decenii, “ca răspunsuri 
ale sistemelor educaţionale la imperativele lumii contemporane” de natură politică, economică, ecologică, 
demografică, sanitară etc. Metodologia valorificării “noilor educaţii” vizează toate dimensiunile (intelectuală, 
morală, tehnologică, estetică, fizică) şi formele (formală, nonformală, informală) educaţiei. Procesul declanşat 
stimulează trecerea de la demersurile specifice la abordările globale, interdisciplinare, care permit aprofundarea 
unor probleme sociale care cer soluţii concrete: pacea, democraţia, justiţia socială, dezvoltarea, mediul, 
alimentaţia, sănătatea, protejarea copiilor şi a tinerilor, promovarea învăţământului şi a cercetării ştiinţifice... 
Evoluţia “noilor educaţii” răspunde provocărilor “emergente, grave şi de anvergura planetară” înregistrate mai 
ales după, sub genericul “problematicii lumii contemporane” (JP.L.C.) - Vaideanu, George. Noile educaţii” 
evoluează în funcţie de procesarea realizată la nivelul obiectivelor propuse care dau şi “denumirea” fiecărei 
structuri de conţinut, care poate fi proiectat ca modul sau disciplină de studiu conceput strategic în plan 
disciplinar, dar mai ales în plan interdisciplinar si transdisciplinar. Educaţia ecologică sau educaţia relativă la 
mediu vizează formarea şi cultivarea capacităţilor de rezolvare a problemelor declanşate odată cu aplicarea 
tehnologiilor industriale şi postindustriale la scară socială, care au înregistrat numeroase efecte negative la 
nivelul naturii şi al existenţei umane. Realităţile zilelor noastre arată că secolul XX este perioada celor mai 
mari descoperiri şi transformari ale civilizaţiei omeneşti, dar şi cele mai complexe şi uneori nebănuite efecte 
asupra vieţii. Mediul înconjurător ne asigură condiţiile necesare vieţii, însă depinde de noi dacă dorim să 
folosim aceste elemente esenţiale cât mai util sau dacă vrem să ocolim acest aspect al vieţii noastre. Poluarea 
planetei se agraveaza pe zi ce trece şi se pare ca populaţia nu acordă interes acestui proces nociv. Convingerea 
că această problemă este doar a specialiştilor şi a forurilor internaţionale, este tot atât de eronată, pe cât este 
şi de gravă. Ocrotirea planetei este o problemă mondială, şi, tocmai de aceea, fiecare om trebuie să-şi asume 
aceasta responsabilitate. 

Trecerea ecologiei de la stadiul de simplă disciplină ştiinţifică la cea de problemă a conştiinţei comune, 
naţională şi internaţională, reprezintă o realitate tristă în zilele noastre, când distrugerea echilibrului natural 
al întregii planete este iminentă. Lupta împotriva poluării întregii planete solicită colaborare şi cooperare 
internaţională şi de aceea depinde de noi dacă vom trăi într-un mediu curat, sănătos şi nepoluat. Stă în puterea 
omului să ia măsuri eficiente şi să găsească soluţii pentru a opri continuarea şi agravarea acestui proces dăunător. 

Copilul preşcolar este mereu dornic de cunoaştere, mereu curios spre a afla cât mai multe lucruri despre 
mediul înconjurǎtor, mediu în care trǎieşte. Rǎspunsurile la întrebǎrile  pe care ni le adreseazǎ copiii am 
încercat sǎ le găsim împreună prin proiectarea unui opţional “Natura – prietena mea” şi prin diversele activitǎţi 
extraşcolare desfǎşurate atât în judeţ cât şi în afara lui.

Argumentele care au dus la alegerea unui astfel de opţional au fost:
•	 necesitatea formǎrii unui comportament civilizat faţǎ de mediu, de ocrotire şi protejare a lui;
•	 natura este “o carte de poveşti ilustrate” veşnic vie, ce îţi propune sǎ-i descoperi secretele ascunse;
•	 curiozitatea înnǎscutǎ şi spiritul de participare activǎ la diverse activitǎţi ale copiilor;
•	 semnalul de alarmǎ care trebuie tras asupra efectelor devastatoare pe care omul le poate avea asupra 

mediului.
Împreunǎ cu copiii am aflat lucruri noi despre viaţa plantelor şi a animalelor atât de la noi din ţarǎ cât 

şi din zonele polare,  despre formele de relief, despre apǎ şi cum trebuie sǎ ferim o protejǎm de poluare, etc. 
De asemenea fiecare activitate a fost însoţitǎ de o formă  practică: “Apǎrǎm copăcelul, protejǎm natura! – 
plantarea unui copăcel în curtea grǎdiniţei şi îndemnarea copiilor, dupǎ ce le-am dat argumentele de rigoare, 
ca sǎ-l îngrijească şi să-i protejeze pe cei existenţi în curtea grădiniţei; mascota “Floarea Florilor, “ Pǎpuşa”, 
“Sticla fermecatǎ”- folosind materiale refolosibile, “Cǎsuţa pǎsǎrelelor”; “Colţul viu”- plantarea de flori de 
camerǎ; “Sǎ ocrotim natura!” – realizarea unei expoziţii cu lucrǎrile realizate de copii şi cu afişe ce conţineau 
mesaje ecologice;
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În cadrul excursiilor organizate în mijlocul naturii, la Grădina Botanică Iaşi, în Parcul Copou, şi al vieţii 
sociale, copiii se confruntǎ cu realitatea într-o percepere activǎ, investigatoare prin acţiuni directe asupra 
fenomenelor şi obiectelor din naturǎ. Observǎ greşelile pe care le comit oamenii mari şi încearcǎ, prin puterea 
lor, sǎ îndrepte aceste lucruri.

Copiii au avut prilejul: sǎ cunoascǎ, sǎ descopere plantele ce cresc în Grădina Botanică de la Iaşi, în 
Parcul Copou din Vaslui; sǎ observe plante şi animale, unele rare prin vizitarea Grǎdinii Zoologice de la Bârlad 
şi Grǎdinii Botanice din Iaşi, sǎ observe roci şi sǎ cunoascǎ acţiuni ale apei sau ale oamenilor asupra stâncilor; 
sǎ colecteze frunze, flori, seminţe, plante medicinale.

Preşcolarii au fost foarte receptivi la tot ce au aflat şi au vǎzut, iar noi, educatoarele, încercǎm prin aceste 
activitǎţi plǎcute sǎ le formǎm acestora o educaţie ecologicǎ riguroasǎ, sǎ le dezvoltǎm dragostea faţǎ de 
naturǎ şi sǎ le dezvoltǎm sentimentul de protejare a acesteia. 
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ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE ŞI ROLUL LOR  
ÎN EDUCAŢIA COPIILOR

Prof. înv. preşcolar: Radu Zoica,  
G.P.N. Burduca, Dragodana, Jud.Dâmboviţa

Prof. înv. preşcolar: Pănescu Iuliana-Ștefania,  
G.P.N. Gherghești, Petrești, Jud.Dâmboviţa

„Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă şi să se ridice şi să se înşele. Nu 
folosiţi cuvinte când acţiunea, faptul însuşi sunt posibile.” 

Pestalozzi
 
Pornind de la acest îndemn, trebuie să-i învăţăm pe copii să învingă dificultăţile prin intervenţii reale, 

posibile, să-i situăm în dialog cu mediul sau să-i facem să-şi exerseze capacitatea de a opta şi de a decide, 
pentru că perioada preşcolară este decisivă pentru formarea viitorului şcolar, a tânărului de mâine.

Este unanim recunoscut faptul că perioda de 3 - 7 ani din viaţa copilului lasă cele mai profunde urme 
asupra personalităţii în devenire deoarece aceasta este perioada receptivităţii, sensibilităţii, mobilităţii şi a 
flexibilităţii psihice dintre cele mai pronunţate. 

Aceasta este perioada în care influenţele externe lasă cele mai durabile urme, în care se constituie 
premisele personalităţii şi se aşează bazele eu-lui: cognitiv, afectiv-motivaţional şi volitiv-caracterial.

Invăţământul preşcolar românesc, prin acţiunile şi activităţile sale, urmăreşte să valorifice potenţialul 
creativ, specific vârstei preşcolare, în cadrul unui sistem instructiv-educativ bine structurat unde copilul să aibe 
dreptul să-şi formeze personalitatea şi prin propria sa experienţă.

Grădiniţa, oricât de bine ar fii organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le comunică 
preşcolarului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare, trăsuri specifice copiilor.

Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea lor de cunoaştere, 
să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodescă singuri pentru a-şi forma convingeri 
durabile.

Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia 
extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în 
formarea personalităţii tinerilor.

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere oameni 
în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a individului.

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor.

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psiho- intelectual, fizic 
şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea finalităţilor educaţionale impune 
îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie 
complementară, apare ca o necesitate. Acestea sunt activităţi desfăşurate în grădiniţă în afara activităţilor 
obligatorii sau activităţi desfăşurate în afara grădiniţei; ele sunt activităţi extracurriculare şi se desfăşoară sub 
îndrumarea educatoarelor.

Activitatea extracurriculară, în sine, prin structura, conţinut specific, este firesc complementară activităţii 
de învăţare realizată în clasă. Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de 
învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 
lor liber.

Având un caracter atractiv, preşcolarii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire 
şi dăruire, la astfel de activităţi.

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este 
garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te 
conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.
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În cadrul activităţilor extracurriculare cu o deosebită influenţă formativă sunt incluse toate formele 
de acţiuni care se realizează în afara programului propriu zis :plimbări, excursii, serbări cu diferite ocazii, 
drumeţii, vizite, concursuri educaţionale, parteneriate pe diferite teme, etc.

Observarea obiectelor, fenomenelor, a unor zone geografice şi locuri istorice în condiţiile lor obişnuite 
de existenţă, facilitează formarea unor reprezentări clare, precise, deoarece se sprijină pe un conţinut concret 
intuitiv, care intensifică interesul de cunoaştere al copilului. În acelaşi timp, aceste forme de activitate constituie 
un cadru deosebit de valoros pentru exercitarea de influenţe educative asupra copiilor, pentru cultivarea 
spiritului lor de cercetare, a curiozităţii şi interesului lor spontan pentru descoperirea de noi cunoştinţe.

În cadrul plimbărilor în mijlocul naturii şi a vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea, printr-o 
percepere activă, prin acţiuni directe asupra obiectelor, fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone 
geografice şi locuri istorice. Ei observă sistematic unele fenomene ale naturii în mişcarea şi dezvoltarea lor şi 
ajutaţi de educatoare, sesizează unele cauze care le determină.

Astfel, observând pădurea în anotimpul toamna, copiii văd copacii cu frunze verzi, galbene, ruginii, iar 
pe jos covorul format din acelaşi fel de frunze căzute; păsările au plecat; se mai văd doar ciori şi vrăbiuţe, iarba 
şi florile se usucă şi ele.

Aceeaşi pădure în anotimpul iarna care îmbrăcată în alb, este mai luminosă şi mai liniştită. În anotimpul 
primăvara, copiii văd pădurea plină de verdeaţă, copacii înverziţi şi înfloriţi, păsărelele care ciripesc şi îşi 
pregătesc cuiburile pentru o viitoare generaţie de puişori, covorul de iarba verde, florile. Toate acestea îi îmbie 
pe copii la joc şi veselie.

Plimbările îi ajută pe copii să înţeleagă mai bine schimbările care au loc în natură în fiecare anotimp, 
îi ajută să îşi exprime mai uşor sentimentele de bucurie şi admiraţie şi totodată îi ajută să redea aspectele 
observate în lucrările lor de desen, pictură, modelaj, activităţi practice.

În timpul plimbărilor am adunat diferite materiale din natură (frunze, castane, beţe, crenguţe) pe care le-
am folosit în cadrul activităţilor practice şi matematice (clasificarea materialelor culese după criteriul culorii, 
mărimii şi al formei).

În fiecare anotimp am realizat cu copiii câte o lucrare colectivă, reprezentând aspecte ale anotimpului 
respectiv unde au fost folosite materialele adunate de copii.

Plimbările în natură mi-au oferit ocazia să observ şi să analizez comportamentul copiilor, pentru 
conştientizarea unor norme de conduită civilizată. Am discutat cu copiii despre felul cum merg pe stradă, cum 
şi pe cine salută, cum ocrotim natura.

Excursiile contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, 
respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii cunosc locul natal în care au trăit, 
muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii 
pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi 
artişti. Excursiile ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică. 
Excursia îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea 
orizontului cultural-ştiinţific.

În urma plimbărilor, excursiilor organizate în diferite zone ale ţării şi în natură, în mediul social, copiii 
pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate imaginea realităţii în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, 
iar cu materialele culese îşi îmbăgăţesc jocurile de creaţie şi activităţile practice în grădiniţă.

În preşcolaritate copiii sunt foarte receptivi la ce li se spune în legătură cu mediul. Fiecare contact cu 
mediul înconjurător îmbogăţeşte vocabularul copiilor cu cuvinte noi, ce denumesc lucruri şi caracteristici ale 
acestora.

Folosirea în mod educativ, plăcut şi recreativ a timpului liber contribuie în acelaşi timp şi la dezvoltarea 
fizică a copiilor, prin mărirea varietăţii de mişcări a jocurilor desfăşurate în aer liber.

Serbările, prin specificul lor de activitate extracurriculară, reprezintă un nesecat izvor de satisfacţii, 
bucurii şi creează buna dispoziţie, favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic şi psihic.

Importanţa lor educativă constă în conţinutul artistic prezent, precum şi în atmosfera sărbătorească, 
deschisă, ce se instalează cu acest prilej.

Serbările şcolare reprezintă o modalitate eficientă de cultivare a capacitătilor de vorbire şi înclinărilor 
artistice ale copiilor. Prin conţinutul vehiculat în cadrul serbării, preşcolarii culeg o bogăţie de idei. impresii, 
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trăiesc autentic, spontan şi sincer situaţiile reale.
Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se realizază 

prin intermediul serbării. Intervenţia la momentul oportun cu rolul pe care îl are de îndeplinit fiecare copil 
şi susţinută de suportul afetiv contribuie la mărirea stabilităţii atenţiei, iar cu timpul sporeşte capacitatea de 
rezistenţă la efort.

Prin organizarea serbărilor se dezvoltă copiilor dragostea pentru ţară, pentru frumos, fiind un prilej de 
bucurie, emoţie, bună dispoziţie, atât pentru copii cât şi pentru părinţi.

În grădiniţele noastre au fost desfăşurate serbări cu diferite ocazii: 8 Martie, 1 Iunie, Crăciunul, Paştele, 
Sfântul Nicolae, 9 Martie – Ziua Europei, etc. o altă sursă de inspiraţie în o constituie tradiţiile şi obiceiurile 
naţionale: Dragobetele, Paparudele, etc. serbările, de asemenea au fost legate de anumite evenimente din viaţa 
socială şi a grădiniţei: Adio grădiniţă, Toamna aurie, Sarbatoarea ghiocelului etc. Concursurile pe diferite 
teme sunt de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. Acestea dau posibilitatea copiilor 
să demonstreze acasă ce au învăţat la grădiniţă, să deseneze diferite aspecte,etc. Concursurile cu premii 
sunt necesare în dezvoltarea creativităţii copiilor. Întrecerile pot cuprinde interpretarea, recitarea, plicarea 
priceperilor şi deprinderilor formate în activităţi practice.

Concursurile artistice dezvoltă dragostea şi interesul copiilor pentru frumos, sensibilitatea şi personalitatea 
copiilor şi se pot depista tinere talente artistice în vederea cultivării si promovării lor. Concursurile sportive 
vin să completeze activităţile de educatie fizica. Copiii au participat cu mult entuziasm la astfel de concursuri: 
de săniuţe, biciclete, role, triciclete care contribuie pe lângă dezvoltarea armonioasă a organismului şi la 
menţinerea unei bune dispoziţii a copiilor . 

În cadrul proiectelor de parteneriat educaţional, care s-au desfăşurat în grădiniţele noastre, copilul a venit 
în contact cu diferite persoane, a crescut şi s-a dezvoltat într-un mediu comunitar variat şi necunoscut pentru 
el. Specificul cultural, valorile promovate în acest mediu a trebuit avut în vedere în structura activităţilor. A 
fost necesară antrenarea membrilor comunităţii în luarea unor decizii, direcţionarea unor activităţi, remedierea 
unor aspecte negative. Activitatea extraşcolară generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă simţul 
responsabilităţii şi statornicesc o atitudine justă faţă de colectiv şi făţă de scopurile urmărite.

Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate atât de către copii, cât şi de 
factorii educaţionali în măsură, în care:

- valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor;
- organizează într-o manieră plăcută şi relaxantă timpul liber al copiilor contribuind la optimizarea 

procesului de învăţământ;
- formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ;
- copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă;
- participarea este liber consimţită, necondiţionată, constituind un suport puternic pentru o activitate 

susţinută;
- au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup;
- sunt caracterizate de optimism şi umor;
- creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor;
- urmăresc lărgirea şi adâncirea influienţelor exercitate în procesul de învăţământ;
- contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor;
Consider că şcoala trebuie să acorde atenţie timpului liber al copiilor. Ne revine obligaţia de a organiza 

activităţi extracurriculare de calitate, care să-i implice activ pe copii, să-i provoace la căutări, cugetări, alegeri, 
acţiuni. Este important ca aceste activităţi să acopere cât mai multe domenii, cât mai variate şi să răspundă 
intereselor copiilor, să ducă la dezvoltarea personalităţii lor sub toate aspectele.

BIBLIOGRAFIE:  
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EDUCAŢIA PRIN IUBIRE

Educatoare Rodica Robu 
Colegiul T.T.F. Anghel Saligny

Grădiniţa P.N. Nr.1 Simeria

„Educaţia copiilor este un lucru gingaş. Când duce la rezultate bune,  
ea n-a fost decât luptă şi grijă; când nu reuşeşte, durerea nu mai cunoaşte margini.”

Democritus

Şcoala românească actuală se află mereu într-un efort de schimbare şi adaptare la cerinţele societăţii 
democratice.

Modernizarea şi ridicarea calităţii sale la nivelul standardelor educaţionale europene, mereu reînnoite, 
cer o examinare atentă şi actualizată în concordanţă cu evoluţia sistemelor de învăţământ din celelalte ţări 
europene, îndeosebi din ţările Comunităţii Europene.

Este incontestabil faptul că educaţia este ştiinţă şi artă. Ca ştiinţă, educaţia pretinde raţiune, iar ca artă 
pretinde implicaţie afectivă.

Dascălilor le revine sarcina majoră, de maximă importanţă, de a începe formarea deprinderilor morale, 
o primă condiţie pentru a reuşi în educaţie fiind de a iubi copiii. A doua condiţie este să înveţi tainele acestei 
stiinţe.

Dragostea faţă de copii reprezintă cerinţa esenţială, în asigurarea eficienţei, calităţii şi progresului în 
întregul  demers instructiv – educativ, în realizarea optimului pedagogic.

Dascălul care se apropie de copii cu iubire şi cu simţul dreptăţii, care îi ascultă cu bunăvoinţă, care 
glumeşte cu ei, care le insuflă sentimente morale, este dascălul a cărui autoritate rezistă în timp.

Secretul bucuriei educaţiei este dat de darul de a convinge, de a se adresa inimii, nu numai minţii.
„Spre a creşte oameni înainte de orice stiinţă şi de orice metodă trebuie să ai inimă”, spunea Pestalozzi.
Cu o bază morală puternic axată pe iubire, artă şi dedicare, orice alt efort capătă valenţe minime, devenind 

din efort-plăcere.
Copiii au nevoie de afecţiune, înţelegere din partea educatoarei, fără a confunda acest lucru cu lipsa de 

exigenţă, cu indulgenţa, cu atitudinea tolerantă faţă de sarcinile preşcolare.
Dacă nu manifeşti dragoste şi respect faţă de copii, nu poţi să dai dovadă de răbdare, înţelegere şi 

temeinicie în ceea ce faci din punct de vedere al profesiunii de educatoare.
Înconjuraţi permanent de o ambianţă de căldură, înţelegere şi bunătate, de respect şi încredere, copiii 

de vârstă preşcolară işi vor dezvolta întrega lor personalitate dobândind cunoştinţe, priceperi, deprinderi şi 
atitudini, realizând astfel obiectivele învăţământului preşcolar.

 Căldura afectivă, atitudinea pozitivă a educatoarei faţă de copii, îi determină pe aceştia să o respecte, 
să o ia drept model, toate acestea răsfrângându-se pozitiv asupra activităţilor instructiv-educative desfăşurate.

Exprimarea consecventă a iubirii faţă de copil stă la baza educaţiei eficiente. Nu contează dacă ea variază 
ca formă de exprimare în funcţie de timp şi spaţiu. Ceea ce contează cu adevărat este ca să satisfacă nevoile 
copilului şi ca acesta să se simtă iubit cu adevărat.

Iubirea adevărată este necondiţionată. La baza unei relaţii sincere şi solide cu un copil este iubirea 
necondiţionată, pentru că numai aşa poate fi format emoţional şi spiritual copilul.

Doar iubirea necondiţionată poate asigura ferirea copilului de crizele de mînie infantilă, de resentimente, 
de sentimentul de vinovăţie, de depresii, de nelinişti şi de nesiguranţă, pentru că, doar iubirea necondiţionată 
pune pe primul loc nevoile copilului.

Iubirea necondiţionată este idealul pentru care trebuie să se străduiască din răsputeri, permanent orice 
dascăl!
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Iubire necondiţionată înseamnă să iubeşti şi să respecţi copiii, indiferent de nivelul dezvoltării lor 
intelectuale şi psihice, de mediul social din care fac parte, de origine sau apartenenţă religioasă, de avantaje, 
de aspectul sau trăsăturile de caracter, indiferent de cine vă amintesc copiii, indiferent de ce asteptaţi de la ei 
şi, cel mai greu, indiferent cum se comportă sau cum reacţionează.

Evident, asta nu înseamnă că întotdeauna vom aproba comportamentul lor, iar atunci când greşesc le 
vom detesta comportamentul.

Numai bunul Dumnezeu poate iubi cu adevărat necondiţionat! Numai El ne poate iubi chiar şi atunci 
cînd nu merităm să fim iubiţi.

Cu cît ne apropiem mai mult de acest ideal, cu atît vom fi nişte dascăli mai buni!
„A iubi” e greu: în el sunt tone de bucurii, de amaruri, de nelinişti, de îndoieli. „A nu iubi” e încă mult 

mai greu.
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MULTICULTURALISM SAU INTERCULTURALITATE

Educatoare Nicoleta Torj 
G.P.P. Nr. 23 Oradea

Există o mulţime de definiţii ale culturii. Marea varietate a acestora a fost semnalată încă din anul 1950 
de către A.L. Kroeber şi C. Kluckhohn care au făcut totodată şi critica lor. De atunci şi până astăzi numărul lor 
a crescut şi mai mult, iar conţinutul lor s-a diversificat, scăpând parcă de sub orice control. În aceste condiţii, 
a încerca să faci ordine în acest domeniu, adică a definiţiei propriu-zise a culturii, este o sarcină foarte grea, 
dacă nu chiar imposibilă.

O definiţie a culturii poate fi: modul de viaţă propriu unui grup de oameni, în circumstanţele unui anumit 
mediu înconjurător, creat de om şi format din produsele materiale şi non-materiale transmise de la o generaţie 
la alta.

Edward B.Taylor, în lucrarea lui “ Primitive Culture “ , spune că cultura este “ un întreg deosebit de 
complex, ce include cunoaşterea, credinţa, arta, morala, legea, obiceiul, şi alte capacităţi şi obişnuiţe acumulate 
de om ca un membru al societăţii “. După părerea lui Zdenek Salzmann, cineva ar putea adăuga la această listă 
organizarea politică, obiectele materiale fabricate de om, limba, religia şi multe alte caracteristici ce disting o 
societate umană de alta. Însă a încerca să defineşte cultura, făcând lista tututor componentelor, este o sarcină 
imposibilă.

Astăzi relaţiile dintre ţări şi culturi se dezvoltă fără încetare. Călătoriile, schimburile comerciale, turismul, 
congresele ştiintifice sau profesionale multiplică ocaziile de contact între culturi. Mass-media, în special 
televiziunea, afişează imagini, informaţii şi producţii artistice din cele mai diverse ţări. Cu toate acestea, în 
lumea agitată în care trăim, forma cea mai răspândită a conflictelor este aceea de conflict intercultural. 

Fiecare dintre noi are dreptul să ştie cum să se înteleagă cu persoane care aparţin unor culturi diferite, 
cum să rezolve problemele care decug din această diferenţă şi să ştie cum să supravieţuiască într-o cultură care 
nu e identică cu a sa. 

Ca şi cetăţeni ai secoului XXI nu mai avem posibilitatea să alegem dacă dorim sau nu să trăim într-un 
mediu multicultural!

Pedagogia interculturală a luat naştere în Franţa la începutul anilor `70, în contextul migrărilor. 
Preocupările apărute atunci în privinţa dificultăţilor şcolare ale copiilor de lucrători imigranţi au dat, încetul 
cu încetul, naştere ideii că diferenţele nu constituie obstacole, ci, dimpotrivă, pot să devină o îmbogăţire 
reciprocă, cu condiţia să ne putem sprijini pe ele. Acestă concepţie venea în întâmpinarea multiculturalismului 
canadian, care, spre deosebire de politica asimiliţionistă a Statelor Unite, valoriza deja la vremea respectivă 
diversitatea culturală, fără a pune în practică însă dispozitive de recunoaştere reciprocă.

Atunci când didactica limbilor străine şi-a însuşit conceptul de interculturalitate, în anii `80 şi `90, 
succesul acestuia a fost atât de mare, încât să se extindă şi la celelalte discipline şi să devină una dintre axele 
principale ale oricărei pedagogii. Astăzi, chiar şi în Quebec, interculturalul a devenit un domeniu al studiilor 
universitare, dominat de astfel în mare măsură de sociologi.

Dobândirea de competenţe culturale în cultura de origine nu este niciodată trăită ca o alegere între 
mai multe posibilităţi. Pe parcursul educaţiei, faptele de cultură apar ca nişte fapte naturale, cu totul fireşti şi 
universale. Etapele socializării în cadrul comunităţii proprii sunt învăluite în uitare, în aşa măsură încât nu mai 
conştientizăm că ceea ce nouă ni se pare “evident” este de fapt o construcţie a lumii care ţine de mediul nostru.

Omul nu este aşadar niciodată lipsit de bagaj cultural. El dispune de instrumente conceptuale care joacă 
rolul unor prisme deformante dacă priveşte spre alte societăţi numai prin intermediul lor. Aceste “filtre” pot sta 
atunci numai la originea unor disfuncţionalităţi sau a unor judecăţi aberante. Astfel, adesea ne raportăm la o 
schemă universală în funcţie de care s-ar ordona toate culturile. Aşa se întâmplă atunci când căutăm să regăsim, 
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în fiecare din ele, elemente cunoscute, dar sub alte forme (moscheea este o biserică sau invers) ori în stadii de 
dezvoltare diferite. Acest mod de a vedea lucrurile se poate face să cădem în capcanele etnocentrismului, sursă 
de rasism. Acesta se traduce atât prin atitudini, cât şi prin discursuri justificatoare sau moralizatoare (Jucquois, 
1987).

Numele care domină sectorul educaţiei interculturale este cel al lui Genevieve Zarate, care preia conceptul 
de “reprezentare” (vulgarizat adesea prin termenii de imagine, privire sau punct de vedere) din psihologia 
socială. În sens larg, reprezentările pot fi considerate modalităţi de organizare a cunoştiinţelor noastre despre 
realitate, cunoştinţe care sunt la rândul lor un construc social; reprezentările sunt aşadar legate în mod direct 
de apartenenţa noastră la o comunitate.

Din această noţiune, Zarate face un veritabil instrument pedagogic, care anulează valabilitatea oricărei 
descrieri pretins obiective a realităţii: “ A înţelege o realitate străină înseamnă a explicita clasificările proprii 
fiecărui grup şi a identifica principiile care fac distincţia între un grup şi altul” (Zarate, 1993, p.37).

Reprezentările permit problematizarea relaţiei dintre cultura maternă şi cultura-ţintă. Confruntarea lor în 
contextul lecţiei de limbă străină duce astfel la o reflecţie asupra stereotipurilor.

Conceptul de interculturalitate este foarte folosit astăzi în diverse domenii, ca ştiinţe umane, pedagogie, 
şi implică ideea de interelaţii, de raporturi şi schimburi între culturi diferite. 

Pornind de la acest concept se distinge semnificaţia termenului de comunicare interculturală. În 
cadrul comunicării interculturale nu intră în contact culturile sau identităţile naţionale: comunicarea implică 
întotdeauna persoane care vehiculează sau mediatizează raporturile dintre culturi. 

Chiar dacă se referă la o călătorie de studiu, sau la descoperirea unei ţări sau a unei regiuni, relaţiile 
interculturale vor presupune întotdeauna un demers personal: acesta poate fi achiziţia unei cunoştinţe, 
descoperirea unor peisaje, monumente, opere de arta sau tradiţii. Dar acest lucru presupune şi contactul cu alte 
moduri de viaţă, moduri de a gândi sau a simţi care se regăsesc în grupuri şi indivizi. 

Astfel, prin comunicare interculturală trebuie mai întâi să se înţeleagă relaţiile care se stabilesc între 
persoane sau grupuri care aparţin unor culturi diferite. Acesta este faptul relaţional care interesează aici, chiar 
dacă aduce după el un plan secund de reprezentări, de valori, de coduri, de stiluri de viaţă şi de moduri de a 
gândi specifice fiecărei culturi.

Interculturalismul porneste de la necesitatea interculturalitatii. Procesul convietuirii dovedeste ca 
interculturalitatea presupune afirmarea diversitatii si straduinta pentru a crea un spatiu al dialogului si al 
respectului pentru diversitate. De pe aceasta pozitie, multiculturalismul este criticat ca fiind o ideologie ce 
duce la separatism, la autonomizare, la inchiderea in sine si la exclusivism. Semnalarea acestui pericol este 
binevenita. Insa campul interdependentelor presupune entitati bine conturate care sa nu se topeasca intr-o 
tesatura abstracta, ambigua, a interrelationarii. Accentuarea interdependentelor poate sa duca la omogenizare 
si la nasterea de conflicte in numele diversitatii. Comunitatile trebuie sa-si creeze „propriile lor matrici 
de reproducere culturala”. De aceea, interculturalitatea si multiculturalitatea trebuie concepute ca realitati 
interdependente, ca fetele aceleiasi monezi care asigura jocul schimbului in cadrul pluralismului cultural. 
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ASPECTE PRACTICE PRIVIND EDUCAREA EMOŢIONALĂ A ŞCOLARULUI 
MIC

Prof. Delia Manuela Bîrle
Şcoala cu clasele I-VIII „Dimitrie Cantemir” Baia Mare 

Trăim într-o periodă marcată de schimbări rapide. Toţi suntem puşi in faţa provocărilor de a ne adapta 
unei lumi care nu mai este la fel de sigură si predictibilă cum era odată, iar din punctul de vedere al copiilor, 
creşterea si maturizarea sunt mai dificile decât au fost până acum. Deşi mulţi tineri sunt capabili să controleze 
aceste schimbări ale condiţiilor de viaţă, stresul specific copilăriei a atins proporţii epidemice, iar sinuciderile 
si depresia la vârsta copilăriei, sunt, de asemenea în creştere. Aceste aspecte pun problema dramatică a cât de 
dificil este pentru unii tineri să facă faţă solicitărilor contemporane dar si crizelor tipice care caracterizează 
dezvoltarea în copilărie.

„Inteligenţa emoţională desemnează o capacitate de control si autocontrol al stresului si al emoţiilor 
negative; o meta-abilitate, care determină şi influenţează modul si eficienţa cu care ne putem folosi celelalte 
capacităţi si abilităţi pe care le posedăm,inclusiv inteligenţa educaţională.”- Daniel Goleman (1995). Persoanele 
care îşi cunosc şi îşi stăpânesc bine emoţiile şi care decriptează şi abordează eficient emoţiile celorlalţi sunt în 
avantaj în orice domeniu al vieţii, adică cei care posedă capacităţi emoţionale bine dezvoltate au mai multe şanse 
de a fi eficienţi si mulţumiţi în viaţă, deoarece îşi pot controla abilităţile mintale ce le susţin productivitatea.
Cei cu puţine resurse de control emoţional sunt expuşi la nenumărate conflicte interne, ajungând astfel să-si 
submineze propriul potenţial.

Inteligenţa emoţională este implicată în rezolvarea problemelor slab definite, adică acelea ce pot fi 
interpretate în diferite moduri şi pentru care nu există o soluţie optimă obiectivă. 

Majoritatea celor care au investigat inteligenţa emoţională susţin posibilitatea iniţierii si dezvoltării 
deprinderilor emoţionale atât la copii cât şi la adulţi. Cele mai cunoscute şi mai eficiente strategii de alfabetizare 
emoţională sunt reprezentate de programele de educaţie raţional – emotivă şi comportamentală (EREC).Un 
astfel de program  urmăreşte dezvoltarea la elevi a unor abilităţi cognitive şi comportamentale care să-i facă 
mai productivi şi, în acelaşi timp mai fericiţi. Datorită introducerii manualelor alternative, elevii se confruntă 
cu diverse opinii asupra aceluiaşi subiect. Dincolo de neajunsurile lor, aceste alternative de interpretare deschid 
elevilor oportunităţi de a-şi optimiza deprinderile de gândire critică. Strategia de evaluare a opiniilor celorlalti 
devine treptat un instrument deosebit de util prin care elevii îşi pot testa propriile opinii sau credinţe. Astfel 
putem eficientiza tandemul curriculum şcolar- educaţie rational emotivă şi comportamentală.

Toate aceste aptitudini pot fi insuflate elevilor din primii ani de şcoală, ba chiar încă de la grădiniţă. 
Iniţierea şi dezvoltarea lor pe durata şcolarităţii le va acorda, la maturitate , elevilor implicaţi o sansă mai 
mare de a se adapta la cerinţele, mereu crescânde, independent de potenţialul intelectual ereditar al fiecăruia. 
Moştenirea genetică îl înzestrează pe fiecare din noi cu o serie de emoţii fundamentale care se vor regăsi în 
structurile temperamentale. 

Lecţiile emoţionale pe care le învăţăm în copilărie, acasă şi la şcoală ne modelează circuitele emoţionale, 
sporindu-ne sau diminuându-ne adaptabilitatea emoţională. Dr. Hamburg (1992) afirma referindu-se la perioada 
învăţământului primar: “şcoala este o experienţă crucială şi definitorie care va influenţa masiv adolescenţa 
copiilor şi mai apoi perioada adultă. Simţul valorii de sine la copii depinde substanţial de capacitatea acestora 
de a se descurca la şcoală. Un copil care nu reuşeşte la şcoală se va considera înfrânt şi reactionează ca atare, 
ceea ce reprezintă o perspectivă sumbră pentru întreaga sa viaţă“.

Dincolo de utilitatea programelor (EREC) în eficentizarea prestaţiei şcolare, (Goleman- 1995) ne mai 
atrage atenţia asupra unei presiuni morale a societăţii contemporane. Trăim într-o perioadă în care egoismul, 
violenţa şi sărăcia spiritului au ajuns a fi trăsăturile definitorii ale unei societăţi decadente. În curriculumul său 
încărcat de tematica ştiinţifică, a cărei importanţă nu poate fi contestată, educaţiei morale i se rezervă un spaţiu 
mult prea mic sau chiar inexistent.    
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Dezvoltarea socială şi emoţională a copilului şcolar presupune învăţarea rolurilor sociale şi a modalităţii 
de interacţionare, la fel ca şi până la această etapă a dezvoltarii. Şcolarii se confruntă cu afirmarea identităţii, 
descoperirea eului si integrarea în societate.

*Dezvoltarea socială si emoţională a şcolarului mic 6, 7 – 10, 11 ani
Orizontul copilului se lărgeşte în afara familiei, incluzând acum şi şcoala. În perioada şcolarităţii copilul 

devine mai independent de familie şi principala preocupare a sa sunt prieteniile şi relaţiile cu profesorii şi 
colegii.

La vârsta şcolară copilul reuşeşte să-şi exprime emoţiile şi trăirile, are o gândire mai sofisticată şi 
începe să se compare cu alţi copii de aceeaşi vârstă. O relaţie pozitivă cu părinţii îl încurajează pe copil să se 
simtă destul de în siguranţă pentru a se aventura în afara teritoriilor familiare – în general şcolarii mici sunt 
încrezători, aventuroşi şi siguri de capacităţile lor.

Principala provocare a şcolarului mic este integrarea în mediul şcolar, în cadrul familiei şi printre prietenii 
săi.

* Dezvoltarea personalităţii la şcolarul mic 6, 7 – 10, 11 ani
	Freud a denumit această etapă în dezvoltarea psiho-socială a şcolarului faza latentă, în care atenţia 

este concentrată asupra învăţării. Experienţele, fobiile şi condiţionările anterioare deja au format multe dintre 
atitudinile şi sentimentele copilului, acestea reapărând în etapa următoare.

	Potrivit stadiilor de dezvoltare psiho-socială concepute de Erikson, şcolaritatea medie corespunde 
Conflictului hărnicie versus inferioritate. Hărnicia este acea caracteristică ce îi face pe şcolari să devină 
competenţi într-un anumit domeniu. Copiii care au satisfacţia împlinirilor şcolare vor reusi să rezolve cu 
succes acest conflict, însă eşecul va duce la un sentiment de inferioritate şi prin urmare la o stare de “inerţie”.

Pentru Erikson această perioadă este esenţială pentru dezvoltarea încrederii în sine – dacă sunt încurajaţi 
şi lăudaţi de către părinţi şi profesori, copiii sunt mai perseverenţi şi vor fi motivaţi să îşi ducă la bun sfârşit 
îndatoririle. Dacă în schimb sunt ridiculizaţi şi pedepsiţi, şcolarii mici se simt inferiori.

	La această vârstă are loc o redefinire temperamentală a şcolarului, precum şi o remodelare a trăsăturilor 
de caracter, acestea fiind influenţate în general de modelele din media şi din anturajul copilului. În acest stadiu 
de dezvoltare apare sentimentul de apartenenţă la grup şi comunitatea socială din care face parte şcolarul. 
Comparaţia cu colegii de şcoală îi face pe copii să îşi dea cât mai mult silinţa, pentru a se putea mândri 
cu propriile realizări. Aptitudinile de comunicare ale şcolarului cresc pe măsură ce avansează dezvoltarea 
cognitivă, psihică si socială.

Implicaţii ale gustului estetic în cadrul disciplinelor /ariilor curriculare
Mesajul artistic nu se prezintă ca un cod de norme morale şi estetice oferite de-a gata, ci, prin contactul 

direct al copiilor cu opera, prin antrenarea şi orientarea lor în discuţii, ei înşişi trebuie să-i descifreze sensurile 
şi să le asimileze prin trăiri emoţionale. 

Numeroase cercetări au arătat că activitatea de învăţare, condusă cu măiestrie, dezvoltă emoţii şi 
sentimente pozitive, care favorizează atât desfăşurarea acesteia, cât şi obţinerea unui randament crescut.

Contactul cu operele literare duce în acelaşi timp, la realizarea educaţiei estetice a copiilor, prin 
dezvoltarea gustului pentru frumosul din natură, artă, societate, a capacităţii de discernământ, de apreciere 
a frumosului, cultivarea unor virtuţi alese ca: umanismul, patriotismul, cinstea, curajul, spiritul de sacrificiu, 
demnitatea, dragostea de adevăr şi dreptate, colectivismul.  

Capacitatea şcolarilor de a se putea exprima artistic poate fi considerată ca un prim pas spre manifestarea 
lor, care înlesneşte o comunicare vie, directă, impresionantă şi personală cu viaţa. Modelând din plastelină 
un vas cu flori, de exemplu, copilul pune în el ceva din sufletul său. Arătându-l celorlalţi (dăruindu-l lumii), 
el trezeşte admiraţia şi interesul acelora, stabilind un dialog al imaginaţiei, al frumosului. Astfel, el îşi 
individualizează sentimentele, personalizându-le, iar pe de altă parte, realizează o comunicare cu ceilalţi, 
bazată pe emoţii, descoperiri, trăiri. 

Dezvoltarea simţului estetic umanizează omul prin frumos, reprezentând o necesitate vitală a societăţii 
actuale, făcându-l mai drept, mai bun, mai frumos.

•	Prin intermediul diferitelor modele de artă literară, textul artistic sensibilizează inimile şi conştiinţele 
elevilor, strecurându-le, în acelaşi timp, idei, sentimente, atitudini.
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Gingăşia, frumuseţea florilor oferă învăţătorilor prilejul de a atrage elevilor atenţia asupra lor şi a modului 
cum au fost percepute şi redate de artişti în pictură, poezie şi muzică. Exemplificând acestea prin albume de artă, 
momente de lectură sau de muzică, învăţătorul, pe lângă lecţia atractivă, interesantă pe care o face, dezvoltă 
şi formează la elevi capacitatea de a asculta, a percepe şi a privi o operă de artă, pas primordial în educaţia 
estetică şi pot cultiva înclinaţiile sau talentul artistic prin jocuri de rol, dramatizări, lecţii de educaţie muzicală, 
educaţie plastică, literatură, ştiinţe ale naturii sau educaţie tehnologică, înscrise în programele şcolare.

Copiii trebuie sprijiniţi pentru a înţelege şi a-şi însuşi corect conţinutul noţiunilor şi normelor care stau la 
baza sentimentelor morale. Este necesar să li se explice, la nivelul lor de înţelegere, apelând la situaţii practice 
de viaţă, ce înseamnă, din punct de vedere moral, binele şi răul, frumosul şi adevărul, curajul şi laşitatea, 
cinstea şi necinstea.

Pentru micii şcolari, care au o viaţă sufletească foarte bogată, lucrul cu culori (acuarele, creioane, cretă, 
uleiuri, tempera) poate fi modalitatea ideală de a da frâu liber emoţiilor şi de a se elibera de tensiunea interioară. 
Totuşi, nu orice lucrare poate trezi emoţii estetice. Abilităţile artistice se pot învăţa, exersa. Printr-o pictură 
realizăm un model din realitate după un algoritm din conştient, dar ceea ce individualizează lucrarea respectivă 
sunt tangenţele subconştientului. 

* În orele de educaţie plastică se familiarizează cu diverse tehnici de lucru, iar apoi intuiesc lucrări în 
care au fost aplicate respectivele tehnici. La început, în faza incubaţiei, şcolarii au tendinţa de a copia, dar, 
atingând pragul iluminării, pot găsi combinaţii şi efecte originale ce dau unicitate propriilor lucrări.

* Abilităţile practice completează lista obiectelor de învăţământ care vizează educaţia estetică în general 
şi pe cea artistico-plastică în special, reamintind faptul că, oamenii au devenit oameni, mai întâi prin efort 
manual. Viaţa modernă impune o anumită muncă fizică implicând bineînţeles şi mâinile, pentru a echilibra 
psihic şi comportamental omul.

* Natura oferă numeroase aspecte care provoacă încântare, bucurie, emoţii estetice. Forme elegante şi 
graţioase, culori într-o infinită varietate de nuanţe, sunete muzicale, mişcări unduitoare şi line sau vijelioase 
şi zbuciumate, privelişti luminoase, vesele sau întunecate, triste, fenomene variate (ploaie, vânt, ninsoare, cer 
senin) – toate acestea pot provoca o gamă de trăiri şi emoţii estetice.

Natura, ignorată de omul grăbit al timpului nostru, trebuie privită cu atenţie şi dragoste, deoarece ea 
aduce bucurie şi relaxare celui trudit şi soluţii celui care caută. Din ceea ce oferă ea – flori, frunze, seminţe, 
crenguţe, scoici, argilă, nisip, materiale naturale – şcolarii pot meşterii la orele de educaţie tehnologică sau la 
opţional, mici lucrări de artă decorativă ce îi vor bucura pe cei din jur cu frumuseţea şi farmecul lor.

Aranjarea florilor în buchete, în vase sau în grădini (promovarea artei aranjamentului floral), însuşirea 
regulilor ce se cer respectate în oferirea florilor (florile fiind un cadou accesibil şi potrivit în aproape toate 
împrejurările vieţii, fie de bucurie, fie de tristeţe) constituie un alt subiect interesant pentru orele de opţional. 

* Alături de alte obiecte de învăţământ, educaţia muzicală aduce o importantă contribuţie la realizarea 
educaţiei estetice a elevilor, în sensul dezvoltării capacităţii lor de a înţelege frumosul din artă şi a-l aplica în 
viaţa de toate zilele. Muzica se naşte o dată cu omul şi-l însoţeşte toată viaţa, sădind în sufletul său profunde 
sentimente de dragoste şi adevăr, de iubire şi speranţă. Ea, muzica, are puteri nebănuite, armonizând materia 
cu spiritul, împreunând trupul cu sufletul, având şi mari puteri terapeutice, muzicoterapia, cu principalul său 
obiectiv de înlăturare a inhibiţiilor, tonificând şi ajutând la organizarea vieţii interioare, facilitând acceptarea 
de sine, a realităţii, atenuarea handicapurilor motorii şi senzoriale. 

Multe sunt momentele de satisfacţie şi bucurie pe care le trăiesc cei implicaţi în procesul de învăţare, 
dar maxima încărcătură emoţională se dezvoltă în timpul serbărilor şcolare, care vin în ajutorul afirmării şi 
formării personalităţii elevului, lărgindu-le orizontul spiritual, contribuind la acumularea de noi cunoştinţe, la 
îmbogăţirea trăirilor afective şi sentimentelor estetice. 

* Serbările şcolare sunt momente de maximă bucurie atât pentru copii, cât şi pentru părinţii lor. Ele aduc 
lumină în suflete, dau aripi imaginaţiei, entuziasmului şi rămân de-a pururi ca momente de neuitat în viaţa 
fiecăruia.

Pentru copil, sfera trăirilor este dominată de prezent, aspectul afectiv fiind predominant. El este determinat 
şi de impresiile anterioare, dar mai cu seamă de condiţiile prezente. 
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ACTIVITĂȚI

Activitatea 1 - ROATA EMOŢIILOR

Obiectiv:  Să îşi dezvolte vocabularul referitor la emoţii.
Materiale:  „Roata emoţiilor”

Procedura:
Se prezinta activitatea, rugând copiii să ridice mâna dacă s-au simţit vreodată fericiţi, trişti, dezamăgiţi 

sau îngrijoraţi, etc. Li se  explica că aceste emoţii sunt normale şi că toţi le trăim.
Li se arata elevilor „Roata emoţiilor”, explicându-le că o vor utiliza într-un joc. In acest joc, cineva va 

învârti braţul roţii şi, când acesta se opreşte la o emoţie, va încerca să explice ce înseamna şi să exemplifice cu 
un moment din viaţa lui în care s-a simţit în acel fel. Se precizeaza că, în cazul în care roata se opreşte tot la 
aceeaşi emoţie, se va roti din nou, pentru a se putea discuta toate emoţiile.

Discuţii:
Intrebări referitoare la conținut:
Au fost emoţii pe care nu le-aţi trăit niciodată?
Au fost unele din exemplele pe care le-au dat ceilalţi colegi similare cu ceea ce ati trăit voi când ati 

avut una din aceste emoţii?
Intrebări de personalizare:
Care dintre emoţii vi se par cele mai plăcute?
Care dintre emoţii vi se par cele mai neplăcute?
Ce aţi învăţat despre emoţiile voastre şi despre emoţiile celorlalţi?
Pentru coordonator:
Elevii aflati la aceasta varsta sa nu poata sa exprime cu claritate ce inseamna o emotie. Pentru a-i ajuta, 

pot fi intrebati care emotie este pozitiva (buna) si care este negativa (rea) , daca cunosc un alt cuvant pentru 
aceeasi emotie, daca pot sa o descrie etc.

ROATA EMOŢIILOR
Instrucţiuni: Se realizeaza  „Roata emoţiilor” din carton sau orice alt tip de hârtie mai groasă şi se 

fixeaza braţul cu un suport metalic. Impărţim această roată a emoţiilor în 13 părţi egale şi scriem în dreptul 
fiecăreia câte o stare de spirit, după cum urmează:

	 Agitat,  Nemulţumit, Trist, Fericit, Agresiv, Supărat, Nervos, Frustrat, Tulburat, 
Singur, Îngrijorat, Speriat, Furios

Activitatea 2 - REALITATE SAU FANTEZIE

Obiectiv:
Să înveţe să distingă între realitate şi fantezie. 
Materiale:
O carte cu povestea „Cenuşăreasa” 
Procedura:
1) Se citeste povestea elevilor.
2) Discutii:  
Care dintre lucrurile din poveste s-ar putea întâmpla in realitate (cum ar fi faptul că Cenuşăreasa trăieşte 

cu mama sa vitregă, că nu are haine frumoase etc). Se explica ca fantasticul este ceva ce ne-ar plăcea să se 
întâmple, dar care nu se poate întâmpla întotdeauna în realitate. Li se cere elevilor sa spună care sunt lucrurile 
fantastice din poveste (cum se transformă dovleacul în trăsură şi şoarecii în cai etc). Se trece pe tablă sub titlul 
FANTEZIE.
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Discuţii:
Intrebări referitoare la conținut:
1) Ţi-a fost greu să faci diferenţa între ceea ce era real şi ceea ce era fantezie în această poveste? 

Care este diferenţa?
2) Credeţi că este bine să avem astfel de fantezii?

Intrebări de personalizare:
1) Aţi avut vreodată probleme să distingeţi între ceea ce este real ceea ce este fantezie în viaţă? De 

exemplu, aţi avut un prieten imaginar în care aţi crezut atât de mult încât aproape că a devenit real?
2) Aţi inventat vreodată poveşti despre lucruri care nu erau adevărate, dar care v-ar fi plăcut să fie 

reale? De exemplu, aţi spus vreodată cuiva că aveţi fraţi sau surori, doar pentru că v-aţi dorit să fi avut, deşi, în 
realitate, nu aveaţi? Credeţi că, dacă continuaţi să faceţi acest lucru, ar putea deveni o problemă?

3)  Ce aţi învăţat despre realitate şi fantezie?

Pentru coordonator:
La această vârstă, adesea, copiii confundă realitatea cu ficţiunea.
Deşi acest lucru nu este în totalitate rău, este cu mult mai sănătos pentru copil să recunoască ce este real 

şi să îi facă faţă direct. Scopul acestei lecţii nu este să descurajeze în întregime fantezia, ci să îi ajute pe elevi 
să înţeleagă cum diferă ea de realitate.

Activitatea 3 - POT SĂ FAC, NU POT SĂ FAC

Obiectiv:
Să înveţe că oamenii au atât puncte slabe cât şi domenii în care sunt foarte competenţi.
Materiale:  Planşa cu abilităţi „Pot să fac, nu pot să fac”. 
Procedura:
1) Se explica copiilor că urmează să analizeze ceea ce ei pot să facă şi ceea ce nu pot să facă. Li 

se spune că urmează să citeasca de pe planşa „Pot să fac, nu pot să fac” şi că ei trebuie să se ridice dacă pot să 
facă activitatea care se citeste. Se sublimeaza  faptul că sunt activităţi pe care ei pot să le facă şi activităţi pe 
care nu pot să le facă. Li se explica că aceasta se întâmplă deoarece există domenii în care oamenii se descurcă 
şi domenii în care nu reuşesc să se descurce.

2) Se citesc activităţile de pe planşă şi se noteaza numele elevilor care se ridică. După ce s-au 
citit câteva activităţi se pun întrebările referitoare la conţinut şi cele de personalizare. Continuam  să citim şi 
celelalte afirmaţii de pe planşă, notând numele celor care pot îndeplini respectivele sarcini.

Discuţii:
Intrebări referitoare la conţinut:
1) Când priviţi planşa, credeţi că sunt unele lucruri pe care le pot face mai mulţi elevi şi altele pe 

care le pot face mai puţini? Daţi exemple.
2) Este cineva care poate să facă tot ceea ce este trecut pe planşă?
3) Este cineva care nu poate să facă nimic din ceea ce este trecut pe planşă?
Intrebări de personalizare:
1) Ce părere ai despre lucrurile pe care poţi să le faci?
2) Ce crezi că înseamnă faptul că sunt lucruri pe care nu poţi să le faci?
3) Crezi că există cineva care poate să facă totul?
4) Dacă nu poţi să faci ceva acum, crezi că ai putea să înveţi cândva, mai târziu în viaţă, să îl faci?
5) Ce ai învăţat despre lucrurile pe care poţi sau nu poţi să le faci?
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Pentru coordonator:
Este important să puneţi accentul pe faptul că fiecare are punctele sale tari şi punctele sale slabe şi că este 

normal să putem face doar anumite lucruri, şi nu totul.

PLANŞA „POT SĂ FAC, NU POT SĂ FAC”

Instrucţiuni: Copiaţi schema de mai jos pe un carton sau pe tablă 
NUME
Să deseneze _____________________________________
Să îşi scrie numele ______________________________________
Să spună literele alfabetului _______________________________
Să conducă o maşină  ___________________________________ .
Să călărească un cal _____________________________________
Să numere până la 25 _____________________________ _____
Să cânte la pian ______________________________________
Să vorbească o limbă străină ____________________________ .
Să înoate 100 m fără pauză 

Activitatea 4 -  POTRIVIT SAU NEPOTRIVIT?

Obiectiv:
Să îi ajute pe copii să facă diferenţa între comportamentele de bun simţ şi cele inadecvate.
Materiale:
Povestirea „Potrivit sau nepotrivit”

Procedura:
Citiţi povestirea, apoi discutaţi.

POTRIVIT SAU NEPOTRIVIT

Camelia (6 ani) şi Cristi (7 ani) erau la Metro cu tatăl lor, care le spusese să se plimbe încet printre rafturi, 
fără să atingă produsele sau să le dărâme. Dacă vor fi cuminţi, le spusese el, vor primi fiecare câte ceva. Cum 
umblau toţi trei printre primele două rafturi, Camelia a văzut un angajat care oferea felii de pizza pe gratis celor 
cari treceau prin zonă. Şi arătau delicios!! L-a îmbrâncit pe Cristi de lângă tatăl lor şi şi-au croit drum până la 
locul unde se servea pizza; Camelia a intrat în faţă; şi Cristi vroia o felie de pizza, dar el s-î aşezat la coadă şi 
a aşteptat să îi vină rândul. Tatăl Cameliei a certat-o şi a avertizat-o în legătură cu comportamentul ei.

Au trecut apoi pe culoarul dintre următoarele rafturi. Camelia ş Cristi se plictiseau. Cristi a apucat o 
cutie de cereale şi a alergat săi pună în cărucior, dar tata i-a spus să o ducă la loc, pentru că nu aveau nevoie 
de cereale. Cristi a început să scâncească: „Niciodati nu ne laşi să mâncăm ce ne place!” In timp ce Cristi se 
plângea, Camelia a dispărut spre raionul de jucării. Tata l-a rugat pe Cristi să o găsească, pentru că nu vroia sa 
se rătăcească. Cristi a alergat pe culoarul dintre rafturi, aproape izbindu-se de căruciorul unei doamne mai în 
vârstă. La jumătatea drumului până la următorul culoar, a început să o strige pe Camelia cu voce tare. Camelia 
a alergat înapoi la tatăl său plângându-se că vrea să meargă acasă. încă o dată, tatăl i-a avertizat să se poarte 
frumos.

Pe culoarul următor, tata i-a rugat să ia chips-uri şi prăjituri. S-au înţeles repede să ia chipsuri cu aromă 
de şuncă şi Camelia le-a pus în cărucior. Amândoi au ajutat la cumpărarea tuturor lucrurilor de pe lista de 
cumpărături.

In cele din urmă, au mers la casa de marcat. Cristi vroia două ciocolate şi s-a îmbufnat când tata i-a spus 
că poate să cumpere doar una. Camelia vroia gumă de mestecat şi nu a uitat să spună “mulţumesc”. în drum 
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spre casă, s-au tot certat cine să stea pe locul din faţă al maşinii, dar amândoi au fost trimişi să stea în spate.
Discuţii:
Intrebări referitoare la conținut:
1) Cum s-au comportat Camelia şi Cristi în povestire? Faceţi o listă cu comportamentele lor.
2) Dintre aceste comportamente, care credeţi că reprezentau modalităţile potrivite (bune) de a se 

comporta? Faceţi o listă.
3) Dintre aceste comportamente, care credeţi că nu constituiau modalităţi potrivite de a se 

comporta? Faceţi o listă.
Intrebări de personalizare:
1) De obicei, vă comportaţi sau nu adecvat şi cu bun simţ?
2) Sunteţi mândri de modul în care vă comportaţi?
3) Dacă nu sunteţi mândri de comportamentul vostru, ce puteţi face în această privinţă?
4) Cum v-ar plăcea să vă comportaţi aproape tot timpul? Potrivit sau nepotrivit? Cui faceţi rău 

dacă nu vă comportaţi într-o manieră potrivită?
Pentru coordonator:
Este posibil ca elevii aflaţi la această vârstă să nu poată să exprime claritate ce înseamnă o emoţie. 

Pentru a-i ajuta, pot fi intrebaţi care emoţie este pozitivă (bună) şi care este negativă (rea), dacă cunosc un alt 
cuvât pentru aceeaşi emoţie.

BIBLIOGRAFIE

Veron, Ann – Dezvoltarea inteligentei emotionale/ Educatie rational-emotiva si comportamentala, Ed. ASCR, Cluj- 
Napoca , 2006
Duţu, Olga – Dezvoltarea comunicării orale la copii, Ed. Europolis, Constanţa, 2002
Văideanu, George – Cultura estetică şcolară, E.D.P., Bucureşti, 1997
Vianu, Tudor – Estetica, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1968
Învăţământul primar – revistă dedicată cadrelor didactice, Ed. Miniped, Bucureşti, 2003-2006



153

ROLUL ŞI IMPORTANŢA ARTELOR ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII 
ELEVULUI DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ

Profesor pentru învăţământul primar: Corduneanu Florentina
Şcoala cu Clasele I-VIII Doljeşti, judeţul Neamţ

 Motto: Orice clipă trăită este un moment nou și unic al universului, un moment care nu a mai existat 
niciodată și care nu se va mai întoarce în veci. Iar noi îî învățăm pe copii, la școală, că doi și cu doi fac patru... 
Când vom ajunge oare să-i învățăm ceea ce sunt? Fiecărui copil ar trebui să-i spunem: Știi ce ești tu? Ești un 
miracol. Ești unic. Poți să ajungi un Shakespeare, un Michelangelo, un Beethoven. În tine este toată forța. Da, 
ești un miracol. (Pablo Casals)

,,Arta ne construiește într-un fel firea și ne poate obișnui să ne bucurăm cum se cuvine, sau poate 
contribui la trecerea cu folos a timpului, sau la formarea înțelepciunii”- sunt cele trei rostiri aristotelice.

* Prin structură, obiective şi conţinut, educaţia trebuie să răspundă necontenit exigenţelor cerute 
de evoluţia realităţii contemporane. Semnificaţiile şi eficienţa actului educativ sunt date de disponibilităţile 
educaţiei, de adaptare şi autoreglare faţă de provocările tot mai numeroase ale spaţiului social. Problematica lumii 
contemporane, caracterizată prin universalitate, globalitate, complexitate şi caracter prioritar demonstrează 
că soluţiile eficiente nu pot fi găsite prin demersuri şi angajări secvenţiale, ci reclamă o viziune holistică în 
studierea şi decantarea celor mai eficiente mijloace de rezolvare a marilor probleme cu care se confruntă 
omenirea.
 * În perspectivă, o posibilă evoluţie a educaţiei va avea loc prin centrarea şi pe baza exploatării 
capacităţii de cunoaştere holistică a creierului uman. Se pare că educaţia contemporană nu exploatează 
suficient emisfera cerebrală dreaptă. Emisfera stângă a secvenţialităţii logice este capabilă să structureze 
cunoştinţe noi, dar nu ne poate furniza informaţii noi, nu este creatoare de idei noi. Orice descoperire epocală, 
noutăţile, în general, au depins de intuiţiile emisferei drepte, de capacitatea creierului de a funcţiona holistic. 
Aşa numita educaţie transpersonală are meritul de a încuraja educatul să devină autonom, să problematizeze, 
să se abată de la autoritatea ,,programei analitice”, să pună întrebări interzise, să sondeze profunzimi, să caute 
sensuri noi.

În condiţiile libertăţii de expresie ale democratizării vieţii sociale, ale liberei circulaţii, ale dispariţiei 
unor linii nete de demarcaţie( interstatale, interetnice, interconfesionale), educaţiei îi revin sarcini inedite şi 
dificle.

Omul fiinţează şi se realizează în acord cu mobiluri intelectiv-practice, dar şi cu legile frumosului, 
ale armoniei şi coerenţei esteticului din natură, societate şi opera de artă. Viaţa cotidiană stă, într-o marte 
măsură, sub zodia esteticului. Contactul cu operelşe de artă, designul vestimentar sau al bunurilor de consum, 
arhitectura sau spaţiul ambiental, o parte din activităţile noastre zilnice impun o pregătire atentă pentru a 
recepta valorile estetice. Chiar şi educaţia presupune un registru artistic.

Educaţia estetică presupune o pregătire a elevului pentru a rezona cu teritoriile aflate sub semnul 
inefabilului şi individualităţii estetice, o sensibilitate faţă de o regiune ce însufleţeşte, stimulează şi întemeiază 
comportamentul autentic uman. Stimularea spiritului copiilor prin intermediul artelor constituie o obligaţie. 
Artele reprezintă o componentă indispensabilă a unei pedagogii interactive, care valorizează dispoziţiile şi 
creativitatea elevilor. Valenţele emoţional -estetice pot fi potenţate nu numai prin intermediul disciplinelor 
de profil (educaţia plastică, educaţia muzicală), ci prin toate activităţile instructiv-educative, fapt ce reclamă 
pregătirea tuturor educatorilor în direcţia formării propriei sensibilităţi, dar şi pentru formarea sensibilităţii 
elevilor.

Instruirea prin ştiinţe şi formarea estetică prin arte sunt activităţi complementare care se stimulează 
reciproc. In acelaşi timp educaţia estetică nu trebuie confundată cu educaţia artistică. Din punctul de vedere al 
conţinutului, educaţia estetică are o sferă mai largă, incluzând frumosul din natură, societate şi artă. Educaţia 
artistică vizează doar frumosul din opera de artă. Până la un anumit punct, educaţia artistică este recomandată 
tuturor elevilor.
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* Educaţia estetică urmăreşte realizarea următoarelor obiective privind:
a) formarea capacităţii de a percepe, a însuşi şi a folosi adecvat valorile estetice;
b) dezvoltarea capacităţii de a crea valori estetice. Un prim moment în dezvoltarea receptivităţii 

estetice îl reprezintă formarea senzorialităţii estetice adecvate limbajului artistic ce urmează 
a fi asimilat adică ascuţirea acelor simţuri prin intermediul cărora vor fi sesizate conformaţiile 
cromatice, acustice, gestuale etalate de opera de artă. Variate activităţi vor urmări stimularea 
emoţiilor estetice, a acelor răspunsuri afective care favorizează receptarea.

Receptivitatea estetică trebuie să conducă la formarea gustului estetic, a judecăţii estetice şi a 
convingerilor estetice. Trebuie să remarcăm şi existenţa noilor valori artistice, care îşi fac apariţia , impunându-
se prin condiţiile lor sinestezice de afectare a senzorialităţii. Caracterul tot mai sincretic al unor arte (de exemplu, 
unele genuri şi stiluri ale muzicii tinere, ce înglobează nonverbal, gestualitatea, vestimentaţia,muzicalul, 
comportamentul), lărgirea sferei artistului reclamă o reînvăţare a senzorialităţii în acord cu o parte a noilor 
stimuli culturali. Dezvoltarea unui stil estetic de viaţă precum şi crearea unui spaţiu intern, a unui microclimat, 
purificator şi compensator pot constitui obiective actuale sugerate de tehnologismul invadator, căruia trebuie 
să-i contrapunem ceva şi să-i răspundem adecvat.

Obiectivele referitoare la dezvoltarea capacităţilor artistice cuprind măsurile de depistare a aptitudinilor 
şi de formare a deprinderilor şi abilităţilor cerute de specificul creaţiei fiecărei arte în parte. Aceste obiective 
se adresează tuturor elevilor, dar ele vor fi operaţionalizate diferit: pentru elevi, fără performanţe artistice 
deosebite sau pentru elevi talentaţi în anumite domenii.

* Principiile didactice îţi păstrează valabilitatea şi în cazul educaţiei estetice, dar ele trebuie 
corelate cu următoarele principii specifice:
 1) principiul educaţiei estetice pe baza valorilor autentice;
 2) principiul receptării creatoare a valorilor estetice;
 3) principiul perceperii globale, unitare a conţinutului şi formei obiectului estetic;
 4) principiul înţelegerii şi situării conceptuale a fenomenului estetic.
 În realizarea educaţiei estetice pe baza valorilor autentice educatorului îi revine obligaţia de a selecta şi 
de a propune cele mai reprezentative opere, inclusiv contemporane. Unii autorti conferă o funcţie pedagogică 
şi produselor kitsch. ,,Ca să ajungi la bunul gust, cea mai simplă cale este să treci prin prostul-gust, printr+un 
proces de epurări succesive, adică prin urcarea unei piramide a calităţii.” (A. Moles, 1980, p.67). Acest 
argument este discutabil, întrucât structurarea ,,bunului” gust  nu se face în contrasens cu ,, prostul ‘- gust , ci 
în sensul imprimat de gustul iniţial: pornind de la premise ale bunului- gust, trecând printr-un proces evolutiv 
de structurare a unor noi repere, care să lărgească baza de susţinere a gustului format.

Receptarea valorilor artistice presupun un efort participativ din partea elevilor. Atitudinea elevilor 
faţă de mesajul artistic trebuie să fie deschisă, comprehensivă, exploratoare dar receptarea să se bazeze pe 
interpretări personale, creatoare. Irena Wojnar afirma că: ,, atitudinea spiritului deschis este cea care permite 
alegerea mai bună a viitorului şi trăirea din plin a momentului prezent. Această atitudine cuprinde mai multe 
elemente intim legate şi interdependente:primul  priveşte percepţia, devenind mai atentă şi mai ascuţită graţie 
antrenamentului artistic; al doilea reprezintă experienţa în general lărgită prin experienţă estetică; al treilea 
se referă la cunoaşterea îmbogăţită şi aprofundată prin contactul cu operele de artă; al patrulea element este 
spiritul creator, cel care poate amesteca cele trei componente precedente şi care este mai ales o consecinţă a 
activităţilor personale.” (1963, p. 269).

Principiul perceperii globale, unitare a conţinutului şi formei obiectului estetic aduce în discuţie legătura 
între aspectele formale şi cele de fond în receptarea operei de artă. Înţelegerea şi explicarea de către educator 
a dialecticii celor două aspecte reprezintă o premisă a receptării adecvate a operei şi o posibilă apropiere a 
elevilor de fenomenologia obiectului estetic.

O operă îşi dezvăluie disponibilităţile atunci când se realizează conexiunile între operă, creator şi 
condiţiile socioculturale în care a fost creată. A ţine cont de viaţă şi activitatea artistului, de climatul cultural 
care a favorizat un anumit obiect de artă, de procesualitatea şcolilor şi curentelor artistice, toate acestea sunt 
mijloace de operaţionalizare a principiului înţelegerii şi situării contextuale a fenomenului estetic.
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* Metode şi forme de realizare a educaţiei estetice
Ca metode specifice  evidemţiem exerciţiul, explicaţia şi demostraţia. Exerciţiul poate să îmbrace mai 

multe forme: exersarea unor capacităţi perceptive (ascultare, discriminare a formelor şi culorilor), exerciţii 
de traducere reciprocă a limbajelor artistice ( de trecere de la limbajul muzical, la cel literar sau plastic, 
printr-o ,,povestire” sau ,,vizualizare” a fluxului sonor) sau exerciţii tehnice (repetarea la instrumente, exersări 
cromatice, mişcări coregrafice). Explicaţia intervine ca moment introductiv în achiziţionarea de cunoştinţe 
teoretice sau în dobândirea de deprinderi artistice specifice. Demonstraţia este mai la îndemâna cadrului 
didactic specializat într-un domeniu al artei.

Printre modalităţile de realizare a educaţiei estetice evidenţiem educaţia literară, muzicală, coregrafică, 
plastică, cinematografică. Toate acestea pot fi realizate atât în cadre formale de educaţie, cât şi nonformale 
sau informale. Ca formă de realizare în şcoală a acestui tip de instruire, reţinem lecţiile la toate disciplinele de 
profil (literatură, muzică, desen) precum şi exploatarea valenţelor emoţional estetice ale tuturor lecţiilor predate 
la celelalte discipline şcolare. Cu influenţe benefice contribuie vizitarea muzeelor şi expoziţiilor, vizionarea 
organizată de spectacole, cercurile şi concursurile artistice, excursiile tematice, discuţiile cu artişti. Experienţa 
estetică a elevului nu se acumulează numai în şcoală. Mediul informal ne asediază cu stimuli estetici care, 
integraţi în cadrul lecţiilor, se pot constitui într-o bază de susţinere şi de realizare a educaţiei estetice.

* Educaţia estetică şi arta modernă
Idealul realizării unei educaţii estetice pertinente, adecvată şi funcţională este un demers responsabil şi 

flexibil conexat la situaţii concrete sau previzibile. Cum evoluţia artei contemporane cunoaşte o mobilitate fără 
precedent, exigenţele pedagogice privind receptarea operei moderne se impun a fi regândite şi reformulate.

O prioritate în perceperea operei de artă este formarea unei flexibilităţi receptive. Comportamentul 
stereotip, de aşteptare a mesajului prefixat de artist, trebuie înlocuit cu unul flexibil, de participarte la generarea 
mesajului pe baza elementelor disponibile, aflate în operă. De aceea, trebuie formată şi dezvoltată mobilitatea 
perceptivă de a asculta, a privi şi a citi formele artistice  complexe. Aceasta presupune asimilarea unitară a 
conţinutului şi a formei artistice sau convertirea formei în conţinut, atunci când latura formală prevalează în 
opera de artă.

Majoritatea produselor artistice moderne se constituie în resorturi ale imaginaţiei noastre creatoare. 
Cercetările experimentale de psihologia artei relevă că decodificarea mesajului artistic este mai amplă, mai 
eficientă la persoanele imaginative. Trebuie spulberată frica neadecvării imaginii receptorului cu imaginea 
artistică intenţionată de artist.

Modaliţile noi şi surprinzătoare de semnificare îndeamnă receptorul la un plus de vigilenţă şi reflecţie 
în descifrarea sensurilor operei de artă. Înscrierea unei părţi din producţia artistică actuală pe traiectul 
autoreferinţei presupune formarea aptitudinilor pentru sesizarea nivelurilor supraetajate, şi pentru înţelegerea 
funcţionalităţii acestora.În spaţiul de joc al diferitelor niveluri ale operei, pot fi ,, descifrate” semnificaţii ,, 
ascunse” care pot fi adăugate la cele déjà existente ( dacă receptorul este avizat). Aici trebuie să vorbim despre 
formarea capacităţilor de sesizare a relaţiilor sintactice deoarece, de multe ori, acestea sunt încărcate cu sensuri 
şi semnificaţii estetice. Să ne gândim, de exemplu, la acele strategii prin care o anumită gramatică narativă sau 
sintactică a culorilor creează sensuri care prevalează asupra a ceea ce se spune explicit. Atentatul sintactic- des 
întâlnit şi el- semnifică o tactică suplimentară pentru cumulul semnatic de bază, ăn condiţiile în care acesta 
există.

Astfel, educarea spiritului explorator în sensul căutării şi suprinderii mesajului operei de artă se cere 
a fi realizată atât pentru educator cât şi pentru receptorul comun (elevi, părinţi, etc.). Educatorul trebuie să 
achiziţioneze o ,,pedagogie a semnelor”, care va facilita sondarea nivelului informaţiei estetice, plasate în 
contextual combinatoriu şi sintactic al operei. De altfel, fructificarea achiziţiilor de semiotică de către educatori 
se cere a fi încurajată. Opera de artă poate fi comparată cu o structură de semne, de constructe, de entităţi 
artificiale (ce stau în locul unor realităţi, trimit la acestea sau se autoreprezintă). In acest mod s-ar putea 
spulbera netemeinicia valorizării  artei numai pe baza mimesis-ului, a copierii unui fragment din realitate.

Educaţia estetică presupune nu numai formarea unor aptitudini şi deprinderi de sesizare şi apreciere a 
frumosului artistic, ci şi însuşirea unor cunoştinţe specifice de istorie şi teoria artzei. Etapa cultural-informativă 
vizează dobândirea unui cumul informativ de integrare şi de relaţionare ale obiectelor estetice. Arta ,, vorbeşte” 
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doar celui care este pregătit să o asculte. Ea poate emoţiona în măsura în care receptorul este instruit pentru a 
întâmpina opera, care îşi începe o adevărată viaţă în sufletul şi mintea publicului.

Simplul contact cu opera modernă nu garantează îmţelegerea şi asimilarea ei. Consumatorului de artă 
i se cer astăzi asemenea cunoştinţe de estetică şi teorie a artei, încât arta cu greu mai poate fi gustată de o 
masă cât mai mare de receptori. De aceea, se cere din partea educatorilor o atentă dimensionare a câmpului 
epistemic, care va pregăti terenul întâlnirii cu opera. Referindu-se la cultura estetică şcolară, George Văideanu 
arată că aceasta există ca o ,, sinteză, un extras esenţial şi nu un rezumat nesemnificativ sau un fragment din 
totalitatea culturii obiective.”(1967, p.162). Conţinutul culturii estetice şcolare trebuie să răspundă – după 
părerea aceluiaşi autor- următorului sistem de condiţii:

- să aibă un caracter selectiv;
- să fie esenţial;
- să aibă o dimensiune teoretico-aplicativă;
- să fie stimulativ şi organizat pedagogic.
Receptorul trebuie să fie informat în legătură cu evoluţia şcolilor şi curentelor artistice precum şi cu 

dialectica lor internă. Orizontul lui de aşteptare trebuie format în aşa fel încât să nu ceară de la operă mai mult 
decât ea şi-a propus sau poate da. Plecând de la premisa că arta este un tot organic, că între diferitele genuri şi 
forme de artă se stabilesc multiple relaţii şi comunicaţii că, uneori, aceleaşi conţinuturi şi motive se regăsesc 
în arte diferite, şansa receptării autentice sporeşte atunci când dispunem de informaţii ce se subsumează unei 
epistemologii generale, din perspectiva căreia arta va fi descifrată. Opera este raportată la întregul câmp 
cultural. In momentul receptării unei opere singulare, se actualizează şi altele, care o precede sau cu care 
coexistă. Se ajunge, astfel, la o integralitate şi completitudine receptive, prin împletirea pre-informaţiilor cu 
actele de lectură sau contemplare, într-o reţea în care elementele cognitive sunt sedimentate cumulativ, selectiv 
şi se dovedesc a fi benefice nu numai pentru anumite opere sau arte, ci pentru toate.

În măsura în care noile descoperiri şi experimente artistice se succed într-un ritm alert, se constată o 
contradicţie între capacitatea de asimilare a receptorilor şi noile modalităţi de exprimare a sensibilităţii artistice. 
Acest decalaj poate fi atenuat sau anihilat printr-o pregătire în spiritul schimbării, al succesiunii modelelor sau 
schemelor artistice. Aceasta presupune formarea capacităţilor de selecţie şi valorizare independente, printr-un 
susţinut efort de auto-informare şi auto-modelare.

Gustul artistic este o chestiune nu numai de formare, ci şi de autoformare. Cât priveşte produsele 
para-artistice (vestimentaţia, designul obiectual sau ambiental, experimentări estetice de ultimă oră etc.) şi 
acestea pot juca un anumit rol, mai ales pentru anumite categorii de vârstă, până la sedimentarea criteriilor 
valorice, iar, mai târziu,prin jocul diferenţelor şi al contrastelor, întreţinut cu creaţia propriu-zis artistică.

Mai trebuie remarcat că democratizarea artei datorată multiplicării canalelor de transmisie, reclamă 
creşterea spiritului de discernământ al publicului în a decela şi valida valoric formele artistice ce îi parvin.

Stimularea capacităţilor evaluative ale receptorilor, prin exerciţii abile, va converti poziţia publicului 
din aceea de simplu observator în aceea de critic responsabil.

Arta este o componentă esenţială a esteticului, exprimă realitatea sub formă de imagini artistice 
(estetice), fiind o exprimare concret – senzorială tipică a creaţiei artistice, având nuanţe şi limbaje specifice 
fiecărei ramuri a ei: pictura, gravura,sculptura, muzica, literatura, filmul, teatrul, desenul, dansul, etc.

Educaţia estetică reprezintă acţiunea de formare şi dezvoltare a personalităţii umane prin receptarea, 
evaluarea şi crearea frumosului din natură, societate şi artă. Nucleul educaţiei estetice îl reprezintă educaţia 
artistică, care are o sferă de acţiune mai restrânsă, operând numai cu frumosul din artă.

Activităţile artistico-plastice constituie un important mijloc de dinamizare a vieţii psihice a copilului, 
a proceselor sale intelectuale, afectiv-voliţionale şi motivaţionale.

Desenul şi pictura constituie o activitate prin care, jucându-se, copii ne dau
posibilitatea să constatăm felul cum văd, cum înţeleg lumea, ce i-a impresionat mai mult din multitudinea 
aspectelor văzute, ce le-a reţinut atenţia, descoperim interesele şi năzuinţele lor.

În acest sens căutăm să le dezvoltăm interesul şi dragostea pentru activitatea de desen şi pictură folosind 
diferite mijloace de realizare şi modalităţi de educaţie artistică.
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Pentru a le trezi interesul pentru pictură se începe, mai întâi, prin exerciţii de desen încercând mai 
multe procedee: la început vor desena pe coli mari, albe, cu creioane negre sau colorate, ceea ce şi-au imaginat 
copiii, iar dupa aceea le vom da o anumită temă.

Este esenţial să o facem cu dibăcie şi tact pedagogic, în vederea formării şi dezvoltării personalităţii 
copiilor.

Colorând, pictând sau modelând, copiilor li se formează răbdarea, îndemânarea, simţul estetic, gustul 
pentru frumos şi armonie, trăsături care le vor împlini personalitatea şi, chiar dacă nu vor ajunge artişti, ei vor 
avea o viaţă sufletească mai bogată, vor fi mai sensibili şi mai fericiţi.

Viaţa înseamnă comunicare, relaţionare, probleme şi conflicte, dar şi rezolvarea lor, decizii, cunoaştere, 
autocunoaştere, riscuri, succese, eşecuri, aşteptări, renunţări.        Fiecare din noi trece într-ul fel sau altul prin 
ele, iar activităţile de educaţie plastică, educaţie muzicală pot deveni un spaţiu de autoevaluare în acest sens, 
un sprijin în maturizarea copiilor.

Dacă lecţia , de la orice disciplină, este considerată cadrul propice pentru stimularea şi dezvoltarea 
creativităţii, practica a dovedit că lecţiile din aria curriculară arte au darul de a descătuşa energii creatoare, 
de a dezvălui profesorilor adevărata personalitate a elevilor. Cultivarea încrederii în forţele proprii, a 
îndrăznelii, perseverenţei, curajului, independenţei şi a originalităţii în rezolvarea cerinţelor propuse, duce la 
formarea gândirii creatoare şi la dezvoltarea personalităţii fiecărui elev. 

Psihologul Morris Stein afirmă: ,, O societate care stimulează creativitatea asigură cetățenilor săi 
patru libertăți de bază: libertatea de studiu și de pregătire, libertatea de explorare și investigare, libertatea de 
exprimare și libertatea de a fi ei înșiși.”

Elevii noştri trebuie să înţeleagă complexul de deprinderi ce stă la baza caracterului , pornind de la 
zicala: ,, Semeni un gând, culegi o faptă. Semeni o faptă, culegi un obicei. Semeni un obicei, culegi un caracter. 
Semeni un caracter, culegi un destin.”

Aristotel spunea: ,,Suntem ceea ce facem în mod repetat. De aceea măiestria nu este un act, ci o 
deprindere.” Cine are de câştigat din astfel de activităţi? Desigur, elevul. Desigur, părintele. Desigur, profesorii. 
Fiecare ne aducem contribuţia la realizarea unei activităţi şi plecăm de la acest ,,ospăţ spiritual” substanţial, 
căci,, educaţia constituie cea mai mare şi grea problemă care s-a dat omului spre rezolvare.” (Immanuel Kant). 

Arta reflectă nevoia omului de a-şi înfrumuseţa viaţa, de a crea frumosul pentru sine şi pentru cei din 
jur. Ca fiecare să devină mai bun, mai frumos, civilizat şi receptiv la frumos, capabil de a sesiza , înţelege şi 
crea frumosul din natură şi de lângă noi, datoria noastră de dascăli este de a găsi calea de la frumos la sufletul 
copilului.

Şcoala are datoria de a-i da fiecarui elev un minim de educaţie plastică, un minim de cunoştinţe şi 
posibilitatea de a evalua o anumită lucrare.

Beneficiile orelor de educaţie plastică pentru dezvoltarea copiilor
Copiilor le place să deseneze de la cele mai mici vârste. Înainte de a învăţa să scrie, aceştia sunt 

fascinaţi de creioanele colorate cu care trasează linii sau forme despre care apoi spun că reprezintă oameni, 
copaci sau flori. Chiar dacă un copil nu are un talent excepţional la desen, orele de pictură il pot ajuta să îşi 
dezvolte o serie de abilităţi.
Capacităţile şi abilităţile pe care lecţiile de educaţie plastică le pot imbunătăti sunt  următoarele:

a) Percepţia vizuală. Lecţiile de educaţie plastică exerseaza abilitatea de a distinge între tonurile si 
intensităţile culorilor, capacitatea de a observa si evalua raporturile dintre mărimi sau forme, precum si relaţiile 
dintre culori: contrast, complementaritate, etc. Aceste abilităţi il vor ajuta in viitor şi îl pot pregăti pe copil 
pentru diverse profesii: designer, arhitect, fotograf etc.

b) Reprezentarea tridimensionala a obiectelor.  Invăţând să deseneze obiectele, copiii isi exerseaza 
abilitatea de a reprezenta şi percepe obiectele tridimensional. Aceste abilităţi îi vor ajuta să înţeleagă mai usor 
principiile geometriei in spaţiu.

c) Coordonarea motorie si abilităţile motrice fine sunt considerabil stimulate de activitatea de desen. 
Liniile desenelor realizate de copii solicită din ce in ce mai mult precizia, viteza si controlul mişcărilor. Aceste 
lucruri îi vor fi utile copilului in toate situaţiile in care va fi nevoit să realizeze mişcări fine sau precise. 
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d) Atenţia la detalii. Lecţiile de pictură îi ajută pe copii să îşi concentreze atenţia atât la detaliile pe 
care le desenează, cât şi la detaliile obiectelor din jurul lor. Astfel, copiii invaţă nu doar să reprezinte, dar şi 
să priveasca lumea dintr-o nouă perspectivă, mai cuprinzătoare decât inainte. 

e) Exprimarea emoţiilor. Pictura este folosită în terapia copiilor, ajutându-i pe aceştia să îşi exprime, 
recunoască şi gestioneze emoţiile prin intermediul culorilor si formelor. De exemplu, copiii işi pot reprezenta 
durerea sau tristeţea sub forma unor bule mari intunecate care le acoperă corpul. Pentru a-i ajuta să 
depaşească aceste stări, terapeutul le poate recomanda copiilor să îşi imagineze şi să deseneze săgeţi albe care 
incet, dar sigur străpung aceste bule ale tristeţii. Aşadar, atunci când copilul pictează, este recomandabil să 
vorbesti cu el despre imaginea realizată şi să incerci să afli ce anume a vrut să exprime prin desen.

f) Creativitatea. Prin pictură, imaginaţia si creativitatea copiilor sunt puse la încercare. Copilul invaţă 
să apeleze la imaginaţie, să vadă lucrurile din perspective diferite, să gândeasca neconvenţional, iar toate 
aceste lucruri îl pot ajuta mai târziu în procesul de invăţare şi de rezolvare a problemelor.

Creativitatea ca dimensiune a personalităţii copilului presupune următoarele funcţii:
-Fluiditatea care presupune o mobilitate a gândirii copiilor în utilizarea numărului de culori şi de 

forme plastice (fluiditatea presupune bogăţia, uşurinţa şi rapiditatea asociaţiilor de imagini şi idei, iar pentru a 
determina această calitate a copilului se cere acestuia să găsească cât mai multe forme şi culori ale unui obiect)

-Flexibilitatea se manifestă printr-o modalitate spontană de a asocia culori şi forme la tema prezentată 
de cadrul didactic, presupune modificarea rapidă a mersului gândirii, atunci când cadrul didactic, de exemplu 
presupune copiilor să găsească şi alte nuanţe prin combinaţii de culori sau să redea şi alte forme(copaci, flori, 
obiecte)

-Originalitatea care presupune noutate, imaginaţie, inventivitate.
Funcţiile creativităţii se amplifică odată cu lărgirea experienţei cognitive cu transformările în planul 

gândirii, al percepţiei, al reprezentării şi cu consolidarea funcţiilor memoriei.

 Predispoziţiile artistice la vârsta şcolarităţii mici sunt următoarele:
 - Simțul formei care se manifestă prin interesul de a observa cu uşurinţă forma din natură precum şi 

prin exprimarea cu ajutorul unor forme din imaginaţie;
- Simțul ritmului se exprimă prin respingerea uniformităţii şi utilizarea ritmului liniilor, al culorilor într-

un mod propriu care reflectă ritmul demersurilor psihice;
- Simțul culorii (asocierea culorilor prezentate cu cele din mediul înconjurător sau cu cele utilizate de 

copil în lucrarea proprie, precum şi interesul de a obţine nuanţe prin amestecuri de culori);
- Simțul spațiului se manifestă prin încercarea copilului de a organiza suprafaţa de lucru într-un mod 

echilibrat.

Criteriile de evaluare se referă la:
- Realizarea temei plastice şi a subiectului;
- Diversitatea şi expresivitatea elementelor de limbaj plastic;
- Semnificaţia culorilor sau a gamei cromatice;
- Organizarea unitară şi echilibrată a spaţiului plastic;
- Creativitate-originalitate;
- Finalizarea lucrărilor (aprecieri cantitative).

Criteriile de evaluare sunt cuprinse în itemi de evaluare (obiectivi, semiobiectivi, subiectivi) diferiţi 
şi ajută la realizarea acelui dialog prin care se analizează lucrările, într-un cadru emoţional, creat de învăţător 
cu scopul de a sensibiliza şi a descifra  mesajele lucrărilor.

La clasele I-IV itemii elaboraţi se adresează elevilor oral şi foarte rar în scris (clasa a IV-a).
- La clasele I şi a II-a principalul criteriu de evaluare va fi aspectul cantitativ. Se vor evita reproşurile 

şi aprecierile descurajatoare. Atmosfera lecţiei va fi de încurajare şi cooperare pentru ca elevul să-şi pună în 
valoare potenţialul lui imaginativ-creativ.

- La clasele a III-a şi a IV-a se trece treptat la aprecierea calitativă în funcţie de criteriile propuse de 
învăţătoare şi cunoscute de elevi.
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O formă superioară de evaluare şi valorificare a lucrărilor plastice o constituie expoziţiile:
Acestea pot fi:

- temporare, cu înlocuirea lucrărilor după o anumită perioadă de timp( ea este dătătoare de speranţe 
pentru fiecare copil. Oricine poate spera că într-o zi , o lucrare de a sa este expusă în faţa clasei. Şi este bine să 
se întâmple aşa, toţi copiii având şanse egale la afirmare, în plus ea statorniceşte relaţii noi, de colegialitate, de 
respect pentru efortul depus şi pentru realizarea de sine.) ;

- permanente(sunt mai pretenţioase, având în vedere performanţele de realizat, în şcoală sau în alte 
instituţii, ele evidenţiază adevărate talente, bine coordonate de învăţători) ;

- dedicate unei zile festive sau  unui eveniment istoric sau local (de exemplu: ,,Mihai Eminescu-
poet naţional”,  ,,Ion Creangă şi poveştile lui, etc).

Ele au un efect afectiv deosebit asupra autorilor. Expunerea lucrării, cu numele elevului, este de bun 
augur, ea însemnând un imbold, o dovada a recunoaşterii succesului, ceea ce crează în sufletul copilului o stare 
de bucurie, de satisfacţie totală ce-l poate conduce la viitoare performanţe.

Muzica este o artă, prin intermediul căreia se exprimă sentimente sau idei cu ajutorul sunetelor.
Muzica educă şi dezvoltă procese psiho-intelectuale, priceperi şi deprinderi, gândire logică, atenţie 

distributivă şi concentrată, memorie, spirit de ordine şi disciplină, motive puternice de acţiune sau inacţiune. 
Muzica are sarcina de a satisface nevoia de frumos, de preţuire şi asimilare a valorilor culturale. Cultivarea 

accesului copiilor către frumos trebuie eşalonat încă de la cea mai fragedă vârstă. Pe baza receptivităţii 
analizatorului auditiv se dezvoltă percepţiile şi reprezentările.      

Prin intermediul gândirii copilul trece de la explorarea senzorială şi motrică la interiorizarea percepţiei 
prin operaţii logice, favorizând înţelegerea creaţiei muzicale. 

Muzica este cea care trezeşte şi întreţine pe o durată mai mare atenţia copiilor. Atenţia concentrată şi 
atenţia distributivă se dezvoltă atunci când educatorul solicită copiilor şi executarea unor mişcări, paşi de dans 
concomitent cu intonarea melodiei. 

Memoria se dezvoltă prin reflectarea experienţei anterioare, prin fixarea, păstrarea, recunoaşterea şi 
reproducerea materialului sonor, a textului, a ideilor, a stărilor afective sau a mişcărilor asimilate. Pe baza 
reprezentărilor sonore şi a memoriei muzicale se dezvoltă imaginaţia şi, la acei copii cu înclinaţii deosebite 
imaginaţia creatoare. 

Copiii care cântă mai mult îşi formează auzul fonematic şi muzical mai repede decât cei care cântă mai 
puţin, fapt ce îi ajută să sesizeze uşor după auz elemente de rimă, metru, ritm, simetrie; discriminează mai uşor 
consonanţa şi disonanţa, despart corect în silabe, scrierea lor este mai ortografică, limbajul este mai bogat şi 
mai nuanţat. 

Educaţia muzicală influenţează şi latura socio-comportamentala. Cântând în cor,copiii au posibilitatea 
să se asculte individual, să-i asculte pe ceilalţi şi să se sincronizeze cu corul. Astfel ei vor fi mai disciplinaţi, mai 
atenţi. Prin intermediul muzicii se declanşează stări emoţionale ce duc la formarea şi modelarea personalităţii. 
Conţinutul educativ al textelor cântecelor îmbogăţeşte orizontul de cunoaştere al copiilor, consolidează şi 
sistematizează cunoştinţele despre om, natură, societate. 

Creaţiile folclorice trezesc în copil sentimente de dragoste şi admiraţie faţă de poporul nostru. Folclorul 
românesc nu este numai o expresie a înţelepciunii şi trăirilor sufleteşti, a firii paşnice şi deschise a românului, 
ci şi un mesaj al umanismului şi vigorii sale spirituale spre universalitate. 

Cântecul popular imprimă copiilor valori morale nebănuite: afectivitate, dragoste faţă de frumuseţile 
naturii, de satul, de graiul şi portul popular, demnitate şi sârguinţă.              Mireasma cântecului popular 
dezvoltă simţul melodic, auzul muzical, memoria, gândirea şi receptivitatea muzicală. De asemenea, cântecul 
popular contribuie la formarea deprinderilor de cântare frumoasă, expresivă, a deprinderilor de exprimare a 
tempoului, de emisie vocală, de înţelegere a structurii cântecelor. 

Jocul popular este una dintre cele mai îndrăgite categorii ale folclorului. El dezvoltă copiilor simţul ritmic, 
le formează deprinderi de exprimare a tempoului, a auftaktului( la strigături). Învăţarea cântecului şi jocului 
popular întregeşte procesul de învăţământ, oferind elevilor posibilităţi suplimentare de acţiune şi manifestare, 
de îmbogăţire a cunoştinţelor muzicale, de consolidare a valorilor morale. Specific acestor activităţi este faptul 
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că oferă posibilităţi mai largi de cunoaştere nemijlocită a realităţii, stimulează spiritul de iniţiativă şi dispun de 
o încărcătură afectivă mai puternică. 

Folclorul pe care educatorii îl aduc din vatra satului în şcoală, prin mireasma de fluier şi dor, contribuie 
la educaţia muzicală de care copilul are atâta nevoie. El ne prezintă valori autentice ale simţirii poporului, care 
trebuie cunoscute şi preţuite ca orice ladă de zestre lăsată de strămoşi. Folclorul esta oglinda vie a existenţei 
de secole a unui popor cu vădite înclinaţii artistice. El stă la baza creaţiei de factură cultă şi ne reprezintă cu 
cinste în cultura vechilor popoare europene.Ora de educaţie muzicală este o oră de cântare pentru toţi copiii, 
chiar dacă nu au auz muzical sau sunt afoni. Practica arată că, până la clasa a IV-a sau chiar mai târziu, copiii 
cu deficienţe în acest sens reuşesc să atingă un nivel de exprimare acceptabil urechii. 

Muzica se adresează activităţii şi sensibilităţii omului, ea dă naştere unor puternice sentimente estetice 
care sprijină dezvoltarea intelectuală şi ridică mobilurile activităţii umane pe o treaptă superioară. 

„Muzica - spune Robert Dottrens- este ca o a doua limbă care ne ajută să ne exprimăm sentimentele”. 
Ea este limbajul universal care uneşte toate popoarele, indiferent de graiul pe care-l vorbesc, însă ea trebuie 
cunoscută şi înţeleasă de cei cărora li se adresează. 

Efectele benefice ale muzicii în terapia copilului:
•	 inducerea unei stări de linişte si relaxare, diminuând anxietatea  si tensiunea, atunci când copilul este 

agitat, timorat, neliniştit;
•	 determină o serie de stări afective tonice, in cazul muzicii antrenante, care stimulează deschiderea si 

mişcarea, permiţând descărcarea tensiunilor şi conştientizarea armonioasă a propriului corp;
•	 imbunătăţeste comportamentul şi capacitatea de socializare, prin disponibilitatea si deschiderea pe 

care o creează;
•	 facilitează comunicarea, producând dezinhibare, deoarece expresiile si trăirile emoţionale constituie 

forme de comunicare.
Activitatea muzicală are rolul de a armoniza şi îmbunătăţi viaţa psihică, de a dezvolta personalitatea 

prin antrenarea in trăirile estetico-artistice. Ea educă şi dezvoltă procesele intelectuale, gândirea logică, atenţia 
şi memoria , fiind , folosită cu rezultate foarte bune in recuperarea copiilor cu nevoi speciale.

În plan cognitiv, muzica trebuie să fie adecvată puterii copiilor de receptare, pe baza receptivităţii 
analizatorului auditiv, dezvoltându-se percepţiile şi reprezentările. Gândirea logică a copiilor este in strânsa 
legatură cu percepţia, reprezentarea, memoria si sensibilitatea. Muzica poate fi folosită pentru a oferi un cadru 
cât mai plăcut activităţilor desfăşurate, contribuind astfel la creşterea performanţelor şi la dezvoltarea gândirii. 
Învăţarea unui cântec contribuie, alături de alte activităţi, la dezvoltarea limbajului copilului, sub aspectul 
pronunţiei corecte , la reglarea echilibrului dintre inspiraţie si expiraţie, la dezvoltarea auzului fonetic si 
muzical, la reglarea echilibrului dintre respiraţie-pronunţie si mişcare.

Având o mare forţă de expresie, muzica declanşează trăiri pozitive, generează entuziasm şi deschidere 
afectivă. Dansul educă mişcările corpului, permite eliberarea tensiunilor şi energizarea organismului.
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DEZVOLTAREA DRAGOSTEI ȘI INTERESULUI PENTRU LECTURĂ

Prof. înv. primar, Sanda Cioroianu 
Școala cu cls. I-VIII Nr. 2 Caracal

,,Cartea cultivă spiritul și hrănește sufletul,  
pune în mișcare curiozitatea intelectuală  

și prin aceasta umanizează individul.”
Prof. Elena Zaharia Filipaș

Lectura elevilor este o metodă de muncă intelectuală care trebuie îndrumată şi supravegheată de învăţător şi 
părinţi. 

Împortanţa lecturii este dată de aspectele educative pe care le implică: cognitiv (prin lectură elevii îşi îmbogătesc 
cunoştintele despre lume, despre realitate), educativ (lectura contribuie la educarea elevilor în plan etic şi estetic), 
formativ (lectura are drept consecintă formarea şi consolidarea tehnicilor de muncă intelectuală, dezvoltarea gândirii, a 
imaginaţiei, a capacităţilor de exprimare corectă şi expresivă).

Rezolvarea celor mai importante obiective ale curriculumului şcolar subliniază încă o dată importanţa lecturii. 
Exemple de obiective: consolidarea deprinderii de citire corectă, fluentă, conştientă şi expresivă, formarea şi dezvoltarea 
gustului pentru lectură, lărgirea ariei de informaţie a elevilor, creşterea interesului pentru cunoaşterea realităţii, 
îmbogăţirea şi dezvoltarea sentimentelor intr-o gamă complexă, cunoaşterea şi înţelegerea valorilor etice, cultivarea 
sentimentelor, convingerilor, comportamentelor morale, dezvoltarea gustului estetic, îmbogăţirea şi activizarea 
vocabularului, dezvoltarea capacităţii creative, formarea idealurilor etice şi estetice, dezvoltarea capacităţii de a gândi, 
şi de a se exprima în conexiuni interdisciplinare. Lectura cultivă la elevi dragostea pentru patrie şi popor, pentru adevăr 
şi dreptate, pentru muncă şi cinste, pentru modestie şi generozitate, principii morale care vor fi convertite în deprinderi 
şi fapte morale.

În selectarea titlurilor pentru lectură, la elevii din ciclul primar, învăţătorul poate să includă în planificarea 
semestrială lucrări din literatura clasică şi universală, ţinând cont de gradul de dezvoltare psihică a elevilor şi posibilităţile 
de înţelegere a mesajului transmis de textul operelor literare. Bibliografiile recomandate de programa şcolară sau de 
diverse auxiliare sunt doar orientative. Ele pot fi modificate în funcţie de particularităţile  clasei de elevi.( Adalmina 
Ungureanu - ,,Metodica predării limbii române”, pag. 98)

Importanţa lecturii este evidentă şi mereu actuală. E un instrument care dezvoltă posibilitatea  de a comunica între 
oameni, făcându-se ecoul capacitătilor de gândire şi limbaj.

Există factori care determină lectura elevilor: particularitătile de vârstă şi psihice, preferintele lor, climatul familial, 
care pot transforma lectura într-o necesitate, ,,o foame de carte”, o delectare sau nu. Când gustul pentru lectură, cultul 
pentru carte s-au format din primii ani de şcoală, aceasta rămâne pentru toată viaţa o obişnuinţă utilă.

Gustul pentru citit nu vine de la sine ci se formează printr-o muncă a factorilor educaţionali (familia şi şcoala), o 
muncă caracterizată prin răbdare, perseverenţă, continuitate, voinţă.

Cititul cărţilor – altădată un privilegiu, devine un instrument la îndemâna oricui în zilele noastre. Această activitate 
contribuie la dezvoltarea vieţii spirituale a fiecăruia dintre noi. Din păcate, în concurenţa acerbă cu mijloacele mass-
media audio-vizuale, în ultimii ani a pierdut teren, mai ales în rândul tinerilor. Pentru ca apropierea de carte să devină  o 
deprindere zilnică, iar plăcerea de a citi, o necesitate dorită şi trăită, e necesar ca familia să se implice activ în apropierea 
copilului de miracolul cărţii, încă înainte de învătarea alfabetului. Familia constituie primul mediu de viaţă socială şi 
culturală, iar prin valorile pe care le transmite copilului asigură premisele dezvoltării intelectuale morale şi estetice ale 
acestuia.

Datorită celor menţionate mai sus mi-am propus ca pe viitor să îi ,,educ” pe proaspeţii părinţi în acest sens, să 
îi conving că mai importantă este educaţia copilului decât treburile cotidiene. Toţi părinţii pot observa  plăcerea şi 
nerăbdarea pe care le manifestă copiii în aşteptarea momentului lecturii, trăire exprimată in acea dorinţă de a asculta 
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mereu poveşti, basme, fabule cunoscute la un moment dat, până în cele mai mici amănunte, fără plictiseală. Lecturile 
bunicilor, ale mamei sau ale tatălui , în anumite momente ale zilei, mai ales înaintea orelor de somn, constituie cea 
mai bună modalitate de a stabili primele contacte ale copiilor cu cărţile. Poveştile, povestirile din lumea păsărilor şi 
a animalelor, sau cele având ca eroi  copii de vârstă apropiată cu care copilul se poate identifica , reprezintă genul de 
literatură care încântă copilăria. Cărţile ilustrate constituie un deosebit mijloc de atracţie. Răsfoirea lor şi analizarea 
ilustraţiilor reprezintă o lectură interioară realizată de copil cu ochii lui, care, provocat să povestească ce observă, va 
dezvălui cu uşurinţă lumea imaginarului. Poveştile şi basmele lui Petre Ispirescu, Ion Creangă, Fraţii Grimm nu trebuie 
să lipsească din biblioteca familiei. 

Marea majoritate a părinţilor nu au de unde sti aceste lucruri decât dacă lucrează în domeniu. Ei sunt preocupaţi 
mai mult de ridicarea unei case mai mare decât a vecinului şi mai luxoasă.

După achiziţia deprinderilor intelectuale de bază (citire, scriere, exprimare, calcul) asistăm la un transfer de 
activitate  la copil. Cartea de lectură devine un bun accesibil copilului. Efortului stimulativ pentru lectură pe care-l cultivă 
părintii i se alătură efortul sistematic al şcolii. Lectura devine calea conştientă şi sigură pentru exprimarea cu claritate 
şi precizie a ideilor proprii. Aportul părinţilor este de a pune la dispoziţie copilului cărţile utile, de a-i dota biblioteca.

La vârsta primei şcolarităti părintele este cel care trebuie să se orienteze în alegerea cărţilor , copilul neavând încă 
orizontul informativ necesar. Fiecare va apela mai întâi la cărţile care i-au încântat copilăria proprie. Va urmări apoi 
lecturile recomandate de învătător şi atitudinea manifestată de copil faţă de anumite discipline de învăţământ.

Oferind copilului cartea de lectură, ar fi bine ca părintele să manifeste interes pentru modul în care este receptată 
de acesta, provocându-l să povestească cele citite, să comenteze împreună unele pasaje sau poezii, să aprecieze ceea ce 
l-a impresionat. În felul acesta se realizează natural şi firesc primul exerciţiu de formare a judecăţii estetice.

,,Conştiinţa educativă caută a fi înţeleasă într-un sens foarte larg. Pentru un părinte însufleţit de conştiinţă educativă 
nu se pune numai dezideratul ca urmaşul său să ajungă o personalitate la nivel înalt, dar şi acela de a căuta  cele mai bune 
căi şi mijloace de a contribui la formarea unei astfel de personalităţi . Un părinte care reflectează, compară şi selectează , 
care îşi controlează atitudinile şi comportamentele nu câştigă prin aceasta aptitudini pedagogice, dar în orice caz este un 
bun părinte , iar un părinte bun este pe jumătate şi bun educator.” (E. Şincan, Gh. Alexandru, 1993, pag.91)

Lectura îi apropie pe copii de realitate, permiţând largi perspective către cunoaşterea altor forme ale ei. Prin 
lectură elevii sunt conduşi să-şi formeze  capacitatea de a surprinde, de a descoperi conţinuturi şi forme ale realităţii, 
exprimate printr-o multitudine de modalităţi de expresie, de a le asocia cu altele. 

Lecturile recomandate în ciclul primar trebuie să furnizeze elevului cunoştinte din diverse aspecte de viaţă şi 
domenii de activitate, să-i familiarizeze cu  natura înconjurătoare. În aceste ore se pune accentul pe trezirea interesului 
la copii pentru lectură. Pornind de la un text al unui anumit autor, putem cere copiilor să găsească şi alte scrieri ale 
acestui scriitor. Astfel, elevii vor fi încurajaţi să caute anumite cărţi, materiale, date la biblioteca şcolii, a clasei sau acasă. 
Le putem cere să găsească şi alte lecturi scrise pe aceeaşi temă. După citirea mai multor lecturi ale aceluiaşi autor, se 
pot compara şi extrage notele definitorii, dominante ale stilului scriitorului. Prin aceasta să nu exagerăm cu sarcini ce 
duc la  ridicarea nivelului de dificultate în ciclul primar. În ora de lectură trebuie exersate capacităţi şi deprinderi, deja 
formate, de lucru cu cartea. O soluţie pentru trezirea interesului spre lectură este prezentarea unui fragment din textul 
literar, recomandându-se elevilor să-l continue acasă, pentru ca în ora următoare să aibă loc discuţii cu toată clasa  asupra 
conţinutului.

Cu toate că unele obiective de la lectură sunt comune cu cele de la orele de citire, lecţiile respective se deosebesc 
din punct de vedere metodologic, deoarece urmăresc şi obiective specifice. În orele de lectură se pune accentul pe 
cultivarea gustului pentru lectură, explicarea cuvintelor şi a expresiilor necunoscute şi mai ales găsirea cât mai multor 
sensuri, sinonime chiar a cuvintelor cunoscute. Reuşita se află în modul în care sunt integrate vocabularului copiilor, 
acest succes depinzând în mare măsură de învăţător, de limbajul pe care acesta îl foloseşte în clasă. Se pot îmbina jocurile 
didactice cu exerciţiile, citirea fragmentelor, dialogul, obţinându-se o lecţie dinamică. După studierea unei lecturi sau a 
mai multor texte este bine să se sublinieze concluzia, ideea cheie a celor dezbătute.

Micii şcolari sunt vrăjiţi de carte, sunt purtaţi de aceasta pe ,,tărâmul minunat al cunoaşterii”. Învăţătorul are 
datoria să îndrume paşii tinerelor mlădiţe pe acest nou drum, plin de neprevăzut. El este cel care , prin intermediul cărţii, 
face cunoscute copiilor muzicalitatea, farmecul deosebit al limbii române.
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Stimularea interesului pentru lectură, începînd cu clasa I, contribuie la însuşirea şi exersarea unei citiri corecte , 
expresive. Un rol important îl are conversaţia problematizată care menţine vie relaţia dintre dascăl şi elev. Se acordă o 
mare atenţie textelor din Abecedar, care se analizează, comentează amănunţit, ţinând cont de particularităţile de vârstă. 
Să ţinem seama că nu orice lucrare uşoară trebuie recomandată elevilor de vârstă şcolară mică., ci numai acelea care au 
valoare literară evidentă. Folosirea unor creaţii literare de valoare îndoielnică la aceste clase reprezintă un pericol chiar 
dacă pot fi apreciate ca accesibile. Recomand formularea de întrebări care stârnesc entuziasmul elevilor, care duc la 
formularea unor răspunsuri deosebite. Lecturile pe marginea cărora se poartă discuţia să fie potrivite vârstei.

După parcurgerea textelor se emit următoarele cerinţe: 
-să formuleze întrebări pe care să le adreseze colegilor;
-să folosească cuvinte noi şi expresiile artistice în contexte variate
-să redea prin cuvinte proprii conţinutul textelor citite
-să recunoască ilustraţiile care înfăţişează personaje sau scene din poveştile citite, să le aşeze în ordinea desfăşurării 

faptelor
Se mai poate apela la imaginaţia elevilor în găsirea unui alt final pentru o întâmplare citită. Se organizează 

răspunsuri pe bază de întrebări  şi fişe cu scopul recunoaşterii unor personaje sau fragmente din lecturile citite. În 
perioada postabecedară se organizează dramatizări, imitări de personaje de către elevii care citesc expresiv.

Cu elevii clasei a IV-a se pot xeroxa, decupa sau prelucra date despre anumite cărţi, fotografii de autori, de 
personaje din diferite publicaţii pentru copii (revistele ,,În lumea lui Tanu”, ,,Doxi” etc). Le putem recomanda copiilor 
să alcătuiască albume cu aceste lucrări.

Scopul lecturii rămâne: educarea progresivă a elevilor pentru o culturã comunicaționalã și literară de bază, capabil 
să înțeleagă lumea din jurul sãu, sã comunice și sã interacționeze cu semenii, exprimându-și gânduri, stări, sentimente, 
și opinii.

Lectura îmbogăţeşte viaţa, facilitând educaţia şi autodezvoltarea individului. Este cea mai eficientă metodă de 
relaxare fiind de ajuns câteva minute pentru a reduce nivelul stresului.

Bibliografie:
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2. Eugenia Şincan, Gheorghe Alexandru, ,,Şcoala şi familia”, Editura Gheorghe Cârţu Alexandru, 
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3. Paul Cornea, ,,Introducere în teoria lecturii”, Editura Polirom, Iaşi 1998
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SPECIFICUL FORMĂRII NOŢIUNILOR MATEMATICE ÎN  
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

Prof. înv. primar Sanda Cioroianu 
Școala cu cls. I-VIII Nr. 2 Caracal

Conform concepţiei lui Piaget, la vârsta şcolarǎ micǎ, copilul se aflǎ în stadiul operaţiilor concrete, ce se 
aplicǎ obiectelor cu care copilul acţioneazǎ efectiv.

Şcolarul mic (mai ales cel de clasa I) gândeşte mai mult operând cu mulţimile de obiecte concrete, deşi 
principiile logice cer o detaşare progresivǎ de baza concretǎ, iar operaţiile cer o interiorizare, o funcţionare în 
plan mintal.

Matematicii îi revine un rol esenţial în formarea şi dezvoltarea intelectuală a elevului, preluându-se 
întreaga bază de date din domeniu, atât din punct de vedere al conţinutului, cât şi al experienţei metodice.

Aritmetica are un rol deosebit în dezvoltarea intelectuală a elevului, în dezvoltarea gândirii logice, adică 
a unei gândiri consecvente, clare şi precise.

La nivelul claselor primare aritmetica este unul dintre obiectele de bază. Ea are rolul de a înarma pe 
elevi cu cunoştinte temeinice în legătură cu noţiunile elementare de matematică, de a le forma deprinderea de 
a aplica aceste cunoştinte în viaţa practică, precum şi de a contribui la dezvoltarea judecătii, a gândirii logice, 
a memoriei, atenţiei, la formarea deprinderilor de ordine.

Procesul de predare-învǎţare a matematicii în ciclul primar implicǎ mai întâi efectuarea unor acţiuni 
concrete, operaţii cu obiectele, care apoi se structureazǎ şi se interiorizeazǎ devenind operaţii logice 
abstracte.

Formarea noţiunilor matematice se realizeazǎ prin ridicarea treptatǎ cǎtre general şi abstract, la niveluri 
succesive, unde relaţia dintre concret şi logic se modificǎ în direcţia esenţializǎrii realitǎţii.

În acest proces trebuie valorificate diverse surse intuitive: experienţa empiricǎ a copiilor; 
matematizarea realitǎţii înconjurǎtoare; limbajul grafic.

Ştiut fiind faptul că pe şcolarul mic îl atrage mai mult jocul decât activitatea de învăţare, în munca 
didactică desfăşurata m-a preocupat modul cum participă elevii la lecţii şi am căutat să organizez conţinutul 
învăţământului cu elemente de originalitate.

Pentru a-i antrena pe elevi la lecţii, am căutat să schimb climatul obişnuit al lecţiilor cu un element care 
să corespundă psihicului copilului la această vârstă, acesta fiind dominat de jocuri.

Progresul în activitatea de învăţământ este condiţionat într-o măsură covârşitoare de o motivaţie 
superioară din partea elevului, exprimată  prin interesul său nemijlocit, faţă de problemele ce i se oferă, prin 
plăcerea de a cunoaşte şi explica necunoscutul, prin satisfacţiile pe care le are în urma eforturilor sale. Prin 
urmare, în strategia didactică am inclus și preocuparea pentru captarea şi menţinerea în permanenţă a atenţiei 
şi interesului elevului.

Învăţând corect aritmetica, elevii îşi formează deprinderea de concentrare a atenţiei asupra celor studiate, 
să observe fapte şi relaţii, să le compare şi să le confrunte unele cu altele.

Lecţia de matemetică este un bun prilej pentru a forma la elevi deprinderi folositoare: punctualitatea, 
exactitatea, autoverificarea, justificarea şi motivarea. 

Prin organizarea ştiinţifică a activităţii instructiv- educative, prin îmbinarea armonioasă a activităţii 
instructive cu jocul pe baza teoriei ştiinţifice a jocului, a aplicării creatoare a recomandărilor metodice, a 
materialului auxiliar, aceasta dezvoltă o serie de deprinderi, stimulează iniţiativă, creativitatea în vorbire, 
comunicarea, dialogul între copii, exerciţiul. 

În clasele primare elevii dobândesc cunoştinţe elementare de calcul numeric, precum şi câteva noţiuni 
simple de geometrie, accentul principal se pune  pe formarea deprinderilor de calcul oral şi scris, corect şi rapid 
cu utilizarea proceselor rationale de calcul, precum şi formarea şi acreditarea convingerii că toate cunoştintele 
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dobândite au legatură directa cu viaţa, ca utilitate practică .
În activitatea desfăşurată la ora de matematică, învăţătorului îi revine o sarcină deosebită în formarea 

unui limbaj corect, ştiinţific, introducănd noţiunile în mod gradat, clar şi precis, dar în acelaşi timp să elimine 
şi să corecteze elementele însuşite gresit  în familie sau la grădiniţă.

Limbajul matematic:
Limbajul matematic constituie elementul de comunicare sigura şi precisă la ora de matematică. Notiunea 

neclară, necunoscută sau cu care elevul nu a avut contact duce la crearea situatiilor- problemă de înţelegere  
a cerinţelor de formare a raţionamentelor, de elaborare a strategiilor de rezolvare. Limbajul matematic, fiind 
limbajul conceptelor mai abstracte, se învată la început cu dificultate. De aceea, trebuie mai întâi asigurate 
înţelegerea noţiunii respective, sesizarea esenţei printr-un limbaj accesibil copiilor, facând unele concesii din 
partea limbajului riguros ştiinţific.

Pe măsură ce se asigură întelegerea noţiunile respective trebuie prezentate şi denumirea lor ştiinţifică.  

Calculul mintal 
Prin calculul mintal înţelegem calculul care se efectuează în minte, în gând, excluzând mijloacele sau 

procedeele tehnice ale calcului scris sau ale diferitelor materiale (abac, numărătoare, beţişoare,  şabloane ).
Calculul mintal cuprinde :
 -calculul mintal propriu-zis;
 - calculul oral sau vorbit;    
Specificul formării conceptului de număr natural, numerele naturale şi operaţii aritmetice cu 

acestea
Conceptul de număr natural a constituit obiectul central al multor cercetări pedagogice a matematicii.
J. Piaget considera că numărul natural este o sinteză sui-generis care presupune conservarea  mulţimilor 

şi punerea elementelor acestora în ordine.
În formarea conceptului de număr natural, el considera ca fundamentale operaţiile de clasificare şi de 

scriere.
Clasificarea obiectelor în grupe omogene şi neomogene, compararea grupelor de obiecte, stabilirea 

corespondenţelor şi a deosebirilor, permit ajungerea la conceptul de număr natural conform structurilor, 
relaţiilor şi proprietăţilor pe care le relevă teoria mulţimilor 

Întelegerea conceptului de număr natural
Ideea de număr natural, care, nouă adulţilor, ni se pare atât de evidentă este precum bine se ştie rezultatul 

unui îndelungat efort de abstractizare a gândirii. 
Pentru învățarea numerelor şi a numărării, la gradiniţă şi în clasa I, se pune accentul în această ordine :
  -pe figurarea numerelor ( prin puncte, liniuţe,cercuri );
  -pe numirea numerelor;
  -pe scrierea numerelor.
În viziunea ordinală, numarul este văzut ca o zală într-un lanţ, în viziunea cardinală este cantitatea pură. 
Adunarea numerelor naturale
Adunarea numerelor naturale este un concept uşor de înţeles pentru micii şcolari. 
Cuvinte sau expresii care sugerază o operaţie de adunare : 
-au împreună;
-au mai pus ( adus );
-au venit încă ;
-adaug;
-urcăm pe scara numerelor;
-am câştigat;
-am primit;
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-am de primit; 
Aceste expresii vor fi înlocuite cu expresii-cheie, precum :
 - adunat cu...;
 - ...plus...;
 - mai mare cu... decât;
 - totalul lui... şi ...;
 - suma dinte ...şi...; 
Scăderea numerelor naturale 
Predicate ca: scoate, s-au stricat, au plecat, îndepărtăm, s-au diminuat, coborâm, am pierdut, am o datorie, 

am dat, sugerează fiecare o operaţie de scădere.
Expresiile vor fi înlocuite cu “ formulări- cheie “ ca: 
-din...scădem...;
-diferenţa dintre... şi...;
-... minus...;
-mai mic cu... decât...;
Operaţia de scădere poate fi şi ea reprezentată prin modele simbolice ( modele “cu milţimi” şi “cu 

măsurători “). 

Înmulţirea numerelor naturale 
Înmulţirea numerelor naturale este sugerată de o cale  avantajoasă de aflare a numărului de obiecte 

grupate în multimi cu un număr egal de obiecte.
Principiul bazei şi operaţia de înmulţire sunt strâns legate întere ele .
Modelele verbale care sugerează  o operaţie de înmulţire sunt : 
-...rânduri de câte...;
-de...ori mai multe decât...;
-mai mare de... ori decât...;
-se repetă ... de ... ori;
-...de...ori;
Expresiile-cheie ale operaţiei de înmulţire : 
-...ori...;
-..înmulţit cu...;
-produsul numerelor... şi...; 

Împărţirea numerelor naturale
Distribuirea în mod echitabil a unor obiecte este o cale de a ajunge la operaţia de împărţire.
Predicate ca: a fragmenta, a diviza, a fracţiona, a grupa câte..., a repartiza câte..., sugerează fiecare o 

operaţie de împărţire.
Modele verbale pentru împărţire : 
 -de... ori mai mic;
 - ...grupate câte...;
 -...repartizate în grupe ...
Expresiile cheie care sugerază o operaţie de împărţire:
-câtul dintre... şi...;
-...împărţit la...
Împărţirea numerelor naturale se învaţă gradat începând cu ; 
- Împărţirea cu rest zero ( exactă )
-Împărţirea cu rest diferit de zero 
-Împărţirea unei sume / diferenţe a două numere
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Cultivarea creativităţii prin exerciţii de calcul oral
Calculul oral dispune de bogate valenţe  formative .
În principal, exerciţiile de calcul oral cultivă perspicacitatea gândirii şi creativitatea elevilor.
Activitatea matematică implică efectul gândirii, în primul rând a celei creative.
Procesul studierii matematicii cultivă curiozitatea  ştiinţifică, frământarea pentru descifrarea 

necunoscutului şi duce la formarea unor priceperi şi capacităţi (de a gândi personal şi activ, de a analiza  o 
problema  şi de a o  descompune în elementele sale simple ). 

Matematica studiată în perioada de şcolarizare  are ca obiectiv fundamental formarea noțiunilor specifice 
şi formarea unor capacităţi de rezolvare a probemelor.

Exersarea îndelungată a operaţiilor de gândire are drept consecinţa  formarea capacităţii  de a gândi 
corect în multiple situaţii ale diferitelor activităţi teoretice şi practice.

Aptitudinea matematica reprezintă o componentă  specifică a personalităţii, o structura a acesteia, relativ 
independentă, formată din componente cognitive, afective- motivaţionale şi volitive.

Dezvoltarea succesiva a aptitudinilor matematice duce la stimularea creativităţii, aspect al personalităţii 
cu care aptitudinile sunt în strânsă legatură.

Elevul motivat la învăţătură are permanent dorinţa de a fi competent, de a se pregati bine, făcând conştient 
şi cu interes eforturi pentru asimilarea cunoştinţelor şi deprinderilor de calcul matematic.

Motivaţia pozitivă determină interesul, deci nivelul învăţării matematicii îi stimulează la eforturi 
sustinute, reprezintă mobilul care determină nevoia informaţională, dorinţa de a ştii, de a cunoaşte. 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:
Bocoş, M. (2003), Cercetarea pedagogică. Suporturi teoretice și metodologice, ediţia a II-a, Ed. Casa Cărţii 
de Ştiinţă, Cluj-Napoca
Ionescu, M., Radu, I. (1995), Didactica modernă, Ed. Dacia, Cluj-Napoca
Neacşu, I., (coord.), (1988), Metodica predării matematicii la clasele I-IV, E. D. P., Bucureşti
Petrică, I., Ştefănescu, V. (1990), Probleme de aritmetică pentru clasele I-IV, Ed. Petrion, Bucureşti
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EVALUAREA PERFORMANŢELOR
Forme / tipuri si metode de evaluare a rezultatelor şi a progreselor şcolare

Prof. Ana Maria Iordache 
Prof. Eugenia Oprescu 

Lic Economic-Administrativ din Roşiori de Vede

1. Evaluarea iniţială:
* implică operaţiile de măsurare - apreciere-decizie la începutul unui program de instruire (cicluri 

curriculare, an şcolar, semestru, capitol etc);
* realizează un diagnostic al nivelului psihopedagogic al elevilor (nivelul dezvoltării 

psihointelectuale, capacitatea de învăţare, nivelul cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor ş.a.), 
exprimat în termeni de performanţe, competenţe actuale şi potenţiale;

* se realizează prin examinări orale, probe scrise, probe practice;
* îndeplineşte o funcţie pedagogică prioritar predictivă vizând desfăşurarea activităţii viitoare 

de predare-învăţare (evaluarea iniţială este definită şi ca evaluare predictivă, iar testele docimologice 
utilizate în acest context – teste predictive);

* fundamentează psihopedagogic activitatea didactică viitoare, programul de recuperare pentru 
întreaga clasă sau doar pentru unii elevi.

2.Evaluarea cumulativă (sumativă) şi evaluarea continuă (formativă) sunt prezentate comparativ 
sub raportul obiectivelor vizate, al criteriilor de apreciere a rezultatelor, funcţiilor exercitate, efectelor 
psihologice şi timpului afectat 

Evaluarea cumulativă (sumativă) : Evaluarea continuă (formativă) :

* realizează verificări parţiale pe 
parcursul programului şi printr-o 
estimare globală, de bilanţ a 
rezultatelor pe perioade lungi 
(semestru, an şcolar);
* verificări prin sondaj în rândul 
elevilor şi materiei;

* realizează verificări sistematice pe 
parcursul programului, pe secvenţe 
mai mici;
* verificarea tuturor elevilor 
şi a întregii materii de studiu 
(privind elementele esenţiale ale 
conţinutului);

* vizează evaluarea rezultatelor, 
având efecte   reduse pentru 
ameliorarea procesului;
* realizează aprecierea rezultatelor 
mai mult prin compararea lor cu 
scopurile generale ale disciplinei de 
învăţământ;

* vizează evaluarea rezultatelor 
şi a procesului care le-a produs, 
în vederea ameliorării acestuia, 
scurtând mult intervalul dintre 
evaluarea rezultatelor şi 
perfecţionarea activităţii;
* vizează compararea lor cu 
obiectivele concrete, operaţionale şi 
înregistrarea progreselor obţinute pe 
parcursul programului

* exercită funcţia de constatare 
a rezultatelor şi de clasificare 
(ierarhizare) a elevilor la finalul 
programului de învăţare;

* exercită funcţia de constatare a 
rezultatelor şi sprijinirea continuă 
a elevilor de-a lungul programului 
printr-o apreciere mai nuanţată;
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* generează atitudini de nelinişte 
la elevi şi chiar situaţii stresante, 
relaţii de adversitate;

* generează relaţii de cooperare 
între profesor-elev şi dezvoltă 
capacitatea de auto-evaluare la elevi;

* utilizează o parte considerabilă 
(circa 1/3) din timpul destinat 
instruirii-învăţării în clasă

* diminuează timpul utilizat pentru 
evaluare, sporind disponibilităţile 
de timp pentru instruire-învăţare

S. Cristea (1998) consideră că diferenţele dintre aceste două tipuri de evaluare rezumă incompatibilitatea 
dintre procedeele cantitative de inspiraţie tradiţionalistă / didacticistă şi strategiile calitative de esenţă 
curriculară / inovatoare. Dimpotrivă, alţi autori vorbesc de complementaritatea celor două forme de evaluare 
şi de necesitatea folosirii atât a formelor de evaluare iniţială cât şi a celor de pe parcursul şi de la finele 
procesului didactic.

Metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor şcolare

Ca proces complex de măsurare şi emitere a unor judecăţi de valoare, evaluarea are încărcătură 
morală deoarece conduce la clasificări, selecţii, “verdicte”, hotărând traseul socio- profesional al tinerilor. Tot 
mai multe critici se îndreaptă asupra strategiilor tradiţionale de evaluare ce valorizează excesiv dimensiunea 
informativă a învăţământului în dauna celei formative, cu consecinţe negative atât la nivel macrosocial 
(profile de formare incompatibile cu exigenţele pieţii muncii) cât şi individual (conturarea imaginii 
de sine şi a expectanţelor, a motivaţiei învăţării şi autoformării). În evaluarea curentă, s-a remarcat 
slaba diversificare a metodelor şi tehnicilor ce permit verificarea obiectivă a cunoştinţelor, capacităţilor, 
atitudinilor. Au fost criticate metodele şi tehnicile cu o slabă fidelitate şi validitate ce fac evaluarea subiectivă 
şi nerelevantă; adesea probele de verificare aplicate nu sunt bine adaptate la conţinuturile predate sau 
vizează aspecte descriptive, de mică relevanţă şi în mică măsură problemele fundamentale, ignorându-
se taxonomiile. Peretti consideră că asistăm la o mişcare ce tinde să creeze o edumetrie, adică o ştiinţă a 
măsurării în câmpul ştiinţelor educaţiei. Această mişcare îşi are originea într-o dublă contestaţie: în primul 
rând, măsurarea în câmpul educaţiei nu poate fi schimbată, optimizată prin modele psihometrice unice; în al 
doilea rând, conceptul de fidelitate este gândit exclusiv în termeni de diferenţiere a persoanelor.

Voi prezenta în sinteză principalele metode şi tehnici tradiţionale de evaluare, stăruind asupra avantajelor, 
a limitelor şi a posibilităţilor de depăşire a acestora. Metodologia evaluării rezultatelor şcolare cuprinde mai 
multe forme şi metode care pot fi grupate din perspectiva unor criterii variate. Astfel, după natura probei, 
distingem: verificările orale, scrise, practice, iar după unii autori şi verificările cu ajutorul ordinatorului.

Verificarea / examinarea orală se realizează mai ales, prin întrebări – răspunsuri şi prin îndeplinirea 
unor sarcini de lucru, oral sau în scris (de cele mai multe ori – la tablă). Verificarea orală se întrepătrunde 
cu demersurile de predare-învăţare încât, adesea, funcţiile de instruire / învăţare şi cea de evaluare nu pot 
fi disociate. Din cauza fidelităţii şi validităţii scăzute, verificarea orală nu se recomandă în examenele 
concurs (de admitere), fiind încă frecvent utilizată în examenele semestriale / anuale şi în examenele de 
certificare (de absolvire). Este o formă a conversaţiei prin care profesorul urmăreşte identificarea cantităţii 
şi calităţii instrucţiei, respectiv, volumul şi calitatea cunoştinţelor, deprinderilor, priceperilor, abilităţilor 
elevilor, capacitatea de a opera cu ele ş.a.

Metodologia verificărilor orale impune cerinţe referitoare la formularea întrebărilor, elaborarea 
răspunsurilor, frecvenţa (ritmicitatea) examinării, extinderea verificării de la informaţia asimilată de elevi/
studenţi şi a posibilităţilor de a reda, la capacitatea de a opera cu aceste cunoştinţe, de a le transfera în noi 
contexte, situaţii – problematice etc.

Ioan Nicola (1996) delimitează două forme ale chestionării orale: curentă (în cadrul lecţiilor, 
desfăşurată frontal sau individual) şi finală (în ore special destinate acestui scop, la sfârşit de capitol, 
de semestru, la examene etc.). I. T. Radu (2000) menţionează alte forme, în funcţie de tehnicile utilizate: 
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conversaţia de verificare bazată pe întrebări/răspunsuri, interviul, verificarea realizată pe baza unui suport 
vizual (imagini, scheme, grafice) utilizată mai mult în învăţământul preşcolar şi primar, verificarea orală 
cu acordarea unui timp de pregătire a răspunsurilor, frecvent utilizată încă în condiţii de examen 
în învăţământul superior, redarea (repovestirea) unui conţinut, citirea unor dialoguri incomplete şi 
completarea lor încât să dobândească sensul adecvat.

Avantaje:
* flexibilitatea şi adecvarea individuală a modului de evaluare prin posibilitatea de a alterna tipul 

întrebărilor şi gradul lor de dificultate în funcţie de calitatea răspunsurilor oferite de către elev;
* realizează o verificare operativă, punctuală a pregătirii elevilor, a exprimării acestora, a fluidităţii 

ideatice şi verbale, logica expunerii, argumentării;
* permite alternarea întrebărilor de bază cu întrebări ajutătoare în vederea clarificării şi corectării 

imediate a eventualelor erori, neînţelegeri etc.;
* îndeplineşte şi funcţii de învăţare, prin repetarea şi fixarea cunoştinţelor, prin „întăririle” imediate 

realizate;
* interactivitatea creată între evaluator şi evaluat stimulează participarea elevilor la răspuns, 

încurajează şi manifestări ce permit evaluarea comportamentului afectiv- atitudinal.
Limite:
* evaluările orale au o redusă validitate deoarece realizează verificări prin sondaj în rândul elevilor şi 

în materie; procesul didactic avansează astfel în condiţiile unui feedback incomplet;
* diverse circumstanţe care pot influenţa obiectivitatea evaluării atât din perspectiva profesorului, cât 

şi din cea a elevului / studentului (gradul diferit de dificultate al întrebărilor, variaţia  comportamentului 
evaluatorului, starea sa afectivă, comportamentul său variat în situaţia “ascultării” mai multor candidaţi, starea 
emoţională, timiditatea elevului ş.a.) generează varietate interindividuală şi intraindividuală;

* prejudecăţile – şabloane ce “erodează” chiar inconştient baremele;
* nivelul scăzut de fidelitate determinat de numeroşi factori (durata scurtă a examinării, imposibilitatea 

revederii răspunsurilor de către evaluator, efectul “halo”, Pygmalion;
* consumul mare de timp pentru evaluarea individuală a elevilor / studenţilor;
* imposibilitatea standardizării şi obiectivitate scăzută.

Probele scrise sunt utilizate la majoritatea disciplinelor de învăţământ şi la toate 
nivelurile de şcolaritate. Reprezintă o modalitate mai economică de verificare deoarece 
permit ca într-un timp relativ scurt să se verifice randamentul unui număr mare de elevi.  
În învăţământul preuniversitar se utilizează: probele curente cu durată scurtă, probele de evaluare periodică 
(arie de cuprindere mai mare, de obicei, după parcurgerea unor capitole) şi tezele semestriale. 

Avantaje:
* asigură verificarea modului în care a fost însuşit un anumit conţinut de către toţi elevii (acoperirea unitară 

ca volum şi profunzime);
* permit verificarea unor capacităţi (de analiză, sinteză, rezolvarea problemelor), competenţe specifice ale 

învăţării (exprimarea în scris);
* oferă posibilitatea evaluatorului de a emite judecăţi de valoare mult mai obiective, întemeiate pe existenţa 

unor criterii de evaluare clar specificate şi prestabilite;
* permit verificarea unui număr mare de elevi într-un timp dat;
* fac posibilă verificarea tuturor subiecţilor referitor la însuşirea unui anumit conţinut, favorizând 

compararea rezultatelor;
* oferă posibilitatea elevilor de a-şi elabora răspunsul în mod independent şi în ritm propriu;
* diminuează stresul, stările tensionale care influenţează negativ performanţa elevilor timizi sau cu alte 

probleme emoţionale;
Dezavantajele principalele se referă la faptul că întărirea (pozitivă/negativă) a răspunsului nu se produce 

imediat, întârziindu-se corectarea unor greşeli sau completarea unor lacune identificate; nu permit dirijarea 
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elevilor în formularea răspunsurilor şi corectarea exprimărilor echivoce, şablon.
Probele practice sunt utilizate în vederea evaluării capacităţii elevilor de a aplica anumite cunoştinţe 

teoretice, precum şi a nivelului de dezvoltare/ consolidare a deprinderilor şi priceperilor de ordin practic. 
În didactica actuală accentul se pune pe trecerea progresivă de la “a şti”, la “a şti să faci” şi “a ştii să fii”.

Rezultatele educaţionale care evidenţiază capacităţile de aplicare privesc mai ales unele discipline 
aplicative (tehnologice, artistice, de educaţie fizică, practică pedagogică ş.a.) şi pe cele care cuprind 
conţinuturi cu caracter experimental (biologia, fizica, chimia). Se evaluează atât procesul (acţiunea 
realizată), cât şi produsul (rezultatul). Practica educaţională evidenţiază că atât în situaţii de examinare 
curentă, cât şi în situaţii de examen, probele practice sunt puţin utilizate, deşi oferă posibilitatea elevilor 
de a-şi proba competenţele generale (comunicare, înţelegere, analiză, sinteză, evaluare) cât şi pe cele 
specifice, aplicative (capacitatea de utilizare a informaţiilor, capacitatea de a utiliza instrumentele de lucru, 
capacitatea de a înregistra şi interpreta rezultatele).

Testul docimologic reprezintă “un set de probe sau întrebări cu ajutorul căruia se verifică şi se 
evaluează nivelul asimilării cunoştinţelor şi al capacităţilor de a opera cu ele, prin raportarea răspunsurilor la 
o scară de apreciere etalon, elaborată în prealabil” (I. Nicola, 1996, p. 403). Prezintă mai multe caracteristici 
pe care le sintetizăm astfel:

* sunt formate dintr-un grupaj de întrebări sau teme – numite itemi – care acoperă o arie de conţinut (o parte 
a programei);

* sunt proiectate astfel încât să acopere obiectivele instructive prefigurate; prin urmare, între itemi şi 
obiectivele instruirii trebuie realizată o bună concordanţă. Obiectivele stabilite în momentul proiectării acţiunii de 
instruire se manifestă ca rezultate la încheierea acţiunii şi apar în probă ca itemi;

* cuprinde itemi care evidenţiază ce ştie elevul ca informaţie şi ce ştie să facă, deci operaţii, deprinderi, 
priceperi; sunt utilizate mai mult pentru verificări periodice şi în foarte mică măsură pentru verificări curente;

* oferă posibilitatea măsurării mai exacte a performanţelor în comparaţie cu alte probe;
* posedă însuşiri ale investigaţiei experimentale (controlul condiţiilor de aplicare, posibilitatea repetării probei, 

tratarea statistică a datelor etc.), ceea ce le conferă o mai mare precizie;
* asigură un grad sporit de obiectivitate în apreciere prin standardizarea criteriilor de notare/barem de 

evaluare. Aprecierea se realizează prin raportarea fiecărui răspuns la un etalon;
* prezintă o “triplă identitate”: de conţinut (cuprind aceleaşi sarcini), condiţii de aplicare (timp de lucru, 

explicaţii etc.) şi criterii de reuşită;
* corespund exigenţelor de validitate şi fidelitate.
Ca şi alte forme şi metode de evaluare, testele îndeplinesc mai multe funcţii:
* cunoaşterea nivelului de pregătire al subiecţilor testaţi;
* evaluarea eficienţei predării, a demersului didactic întreprins;
* identificarea şi diagnosticarea dificultăţilor de învăţare;
* selecţionarea pentru a accede pe o treaptă superioară de învăţământ sau în vederea angajării/certificării (I. 

T. Radu, 2000).
Există mai multe criterii în funcţie de care se realizează clasificarea testelor:
* după conţinutul evaluării realizate, se face distincţie între testele psihologice şi testele de randament 

(docimologice);
* după metodologia elaborării: teste elaborate de profesor şi teste standardizate;
* în raport cu momentul intervenţiei evaluative în procesul de instruire: teste iniţiale, teste finale şi 

teste de progres.

Există şi alte clasificări, distingând între teste formative – teste sumative, teste punctuale – teste 
integrative, teste obiective – teste subiective .

Voi prezenta în sinteză doua metode şi tehnici incluse în strategiile alternative de evaluare.
Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevului furnizează profesorului o serie de 

informaţii utile, diverse şi complete, greu de obţinut altfel prin verificarea orală sau testele standardizate. 
Eficienţa metodei creşte considerabil dacă sunt respectate câteva condiţii precum: stabilirea scopului, utilizarea 
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reperelor, operaţionalizarea conţinutului şi identificarea indicatorilor observaţionali cu relevanţă pentru 
scopurile observaţiei, utilizarea corectă a instrumentelor de înregistrare şi sistematizare a constatărilor 
precum: fişa de evaluare, scara de clasificare, lista de control / verificare.

Observarea curentă este mai edificatoare pe linia calităţii şi mai puţin pe linia cantităţii. Chiar dacă 
datele se înregistrează direct de la sursă, informaţia observaţională poate fi influenţată de subiectivitatea 
profesorului (competenţa sa psihopedagogică şi docimologică, stilul perceptiv, aşteptările şi proiecţiile sale, 
competenţa de interpretare a datelor ş.a.m.d.). Contracararea acestor limite este posibilă prin repetarea 
observaţiei şi coroborarea datelor obţinute cu cele culese prin alte metode şi tehnici de evaluare.

Investigaţia este considerată atât o modalitate de învăţare cât şi una de evaluare. Ea oferă posibilitatea 
elevului de a aplica în mod creativ cunoştinţele însuşite în rezolvarea unei probleme teoretice sau realizarea 
unei activităţi practice prin întreprinderea unei investigaţii (documentare, observarea unor fenomene, 
conduite, experimentarea etc.) pe un interval de timp stabilit. Îndeplineşte mai multe funcţii: acumulare de 
cunoştinţe, exersarea unor abilităţi de investigare a fenomenelor (proiectare a acţiunii, alegerea metodelor, 
emiterea unor ipoteze, culegerea şi prelucrarea datelor, desprinderea concluziilor), precum şi de evaluare a 
capacităţilor, competenţelor de a întreprinde asemenea demersuri.

Ca metodă de evaluare, investigaţia pune în valoare potenţialul intelectual creativ al elevilor, iniţiativa, 
cooperarea, comunicativitatea, flexibilitatea gândirii, receptivitatea ideatică, capacitatea de argumentare, de 
punere şi rezolvare a problemelor etc.

Proiectul reprezintă un demers evaluativ mult mai amplu decât investigaţia. Proiectul începe în clasă 
(cu elevii) prin definirea temei, a sarcinii de lucru, uneori chiar începerea rezolvării acesteia. Demersul 
se continuă acasă pe parcursul câtorva zile/săptămâni (în această perioadă elevul se consultă frecvent cu 
profesorul) şi se finalizează sub forma unui raport asupra rezultatelor obţinute. Poate fi realizat individual 
sau în grup şi parcurge mai multe etape vizând colectarea datelor şi realizarea produsului .Proiectul trebuie 
să răspundă la următoarele întrebări: de ce ? (motivaţia), ce ? (obiective), cum? (strategii, căi de realizare, 
planuri şi acţiuni), cine ? (responsabilităţi), cu ce ? (resurse), când? (termene), cu ce rezultate ? (produse şi 
efecte). Demersul de realizare a unui proiect impune parcurgerea câtorva “paşi”:

* stabilirea domeniului de interes;
* stabilirea premiselor iniţiale – cadru conceptual, metodologic, datele generale ale investigaţiei;
* identificarea şi selectarea resurselor materiale;
* precizarea elementelor de conţinut ale proiectelor.
Acestea din urmă pot fi organizate după următoarea structură: pagina de titlu, cuprinsul (structura), 

introducerea, dezvoltarea elementelor de conţinut, concluziile, bibliografia, secţiunea anexelor (grafice, tabele, 
chestionare, fişe de observaţie ş.a.).
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PREDAREA-ÎNVĂŢAREA NUMERAŢIEI 10-20 
 

Prof.înv.primar Adriana Năstase  
Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1, Ţăndărei, jud.Ialomiţa 

 
A. Formarea numerelor 10-20 

 
Trecerea de la concentrul 0-10 la numere naturale mai mici decât 100 constituie pasul 

decisiv pentru înţelegerea de către elevi a structurii zecimale a sistemului de numeraţie, ce va sta 
la baza extinderii continue a secvenţelor numerice.Pentru lecţiile vizând secvenţa 10 – 20, în lista 
obiectelor urmărite se prioritizeaza:  

a) înţelegerea zecii ca unitate de numeraţie, bază a sistemului utilizat; 
b) formarea, citirea şi scrierea unui număr natural mai mare decât 10; 
c) relaţia de ordine în secvenţa numerică respectivă(compararea şi ordonarea numerelor 

învăţate). 
 
Înţelegerea procesului de formare a numerelor mai mari decât 10 şi mai mici sau egale cu 

20 este esenţială pentru extrapolarea în următoarele concentre numerice. Studiul concentrului 10 
– 20 îi ajută pe elevi să-şi consolideze cunoştinţele anterioare şi să le transfere în contexte noi, 
să-şi îmbogăţească gândirea cu metode şi procedee ce vor fi folosite frecvent în învăţarea, în 
continuare, a numeraţiei.  

Introducerea numărului 11 se poate realiza astfel: 
-se formează o mulţime cu 10 elemente; 
-se formează o mulţime cu un element; 
-se reunesc cele două mulţimi, obţinându-se o mulţime formată din zece elemente şi încă 

un element; 
-se spune că această mulţime are unsprezece elemente şi că scrierea acestui număr este 

„11”, adică două cifre 1, prima reprezentând zecea şi cea de a doua, unitatea.Pentru a evidenţia 
structura unui număr mai mare decât 10 şi mai mic decât 20, este util ca zecea să apară ca unitate 
de numeraţie, prin utilizarea „compactă” a acesteia (de exemplu, mănunchiul de 10 beţişoare 
legat). La această„zece legată” se pot ataşa unul sau mai multe elemente: unu „vine spre zece”, 
formând numărul unsprezece, doi „vin spre zece”,formând numărul doisprezece ş.a.m.d. 

O asemenea imagine dinamică este sugestivă pentru şcolarul mic, ajutându-l să-şi formeze 
reprezentări ce vor sta la baza înţelegerii conceptului de număr natural. Cu introducerea 
numărului 20, ca o zece şi încă alte 10 unităţi, adică douăzeci, se încheie secvenţa esenţială 
pentru elevi, ce condiţionează înţelegerea ulterioară a modului de formare, scriere si citire a 
oricărui număr natural . Dacă această etapă este corect parcursă, nu vor fi întâmpinate dificultăţi 
metodice în introducerea numerelor până la 100. Prin cunoaşterea unor astfel de numere, elevii 
iau contact cu sistemul zecimal, întâlnind , pentru prima dată, o nouă semnificaţie a cifrelor, 
dată de locul pe care-l ocupă în scrierea numerelor. 
 

B. Exerciţii de scriere, citire şi reprezentare a numerelor  
cu respectarea regulilor de poziţionare 

 
Vom scrie pentru orice număr format din doua cifre, două litere ca să nu greşim scrierea:  

-prima literă va marca locul/ordinul zecilor(Z),  
-a doua, pe cel al unităţilor(U).  

Iată, am scris pe tablă două litere: ZU. 
Copii vor reprezenta numărul pe numărătoarea de poziţionare şi apoi vor scrie cu cifre, 

insistând pe semnificaţia fiecărei cifre şi poziţia pe care se află în scriere şi reprezentare. 
Dacă numărul nu are nici o unitate, se va scrie sub litera pentru unităţi cifra 0 care ne arată că 



174

numărul este format  numai din zeci. Reprezentăm cu clasa numărul pe numărătoarea de 
poziţionare.  

Se vor formula întrebări de tipul : 
Cum se citeşte numărul  în acest caz? (Douăzeci).  
De ce? (Pentru că cifra 2 se află acum pe locul zecilor).  
Ce înseamnă 2 şi  0 ?( Înseamnă 2 zeci si nici o unitate).  
Cum se va numi numărul obţinut?  (15) 
Să-l scriemşi apoi să-l reprezentăm pe numărătoare: ……….. 
 Ce arată cifra ……….? (Locul unităţilor).  
Dar cifra…………? (Numărul zecilor).  
Ce înseamnă 15 ?  (O zece şi cinci unităţi).  

În mod asemănător se procedează şi  la scrierea altor numere. 
 

C.Demers didactic 
RESURSE DE TIMP: 1oră 
OBIECTIVE: 
• să efectueze grupări  de obiecte concrete sau desene; 
• să sesizeze asocierea dintre elementele a două grupe de obiecte, desene sau numere mai mici ca 
20, pe baza unor criterii date; 
• să alcătuiască multimi după cardinale date; 
• să enunţe / scrie cardinalele unor mulţimi 
• să numere în ordine crescătoare / descrescătoare de la ... şi până la ... un număr învăţat; 
• să exemplifice categorii de mulţimi inconfundabile,marcante pentru numere naturale în 
concentrul 10–20: 
• să recunoască / scrie numerele 10-20. 
 
FORME DE ACTIVITATE: 
• în perechi, frontal şi individual 
 
ACHIZIŢII 
• Activităţile cu tema numere naturale 10–20 au în vedere următoarele achiziţii: 
- zecea ca unitate de ordinul doi; 
- scrierea şi citirea numărului zece; 
- unitate simplă ca unitate de ordinul întâi; 
- cifra unităţilor şi cifra zecilor; 
- memorarea şi scrirea numerelor  prin scrierea numerelor formate din zeci şi unităţi se 
evidenţiază aspectul zecimal de scriere şi notaţie a numerelor. 

Este important de arătat că simbolurile: 0, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 au, pe lângă valoarea 
cifrică, şi valoare poziţională, aceasta fiind dată de locul pe care simbolul îl ocupă în scrierea 
numărului, adică de ordinul unităţilor 
pe care le reprezintă. 
Exemplu: în scrierea numărului 11 (unsprezece) cifra 1 care se află pe locul întâi din dreapta 
scrierii numărului, indică numărul unităţilor, iar cifra 1 care se află pe locul al doilea în 
scrierea numărului, indică numărul zecilor. 

Lipsa unităţilor de un anumit ordin se indică prin ocuparea locului respectiv cu cifra 0. 
 
ACTIVITĂŢI: 
• identificarea şi aplicarea de scheme pentru compunerea şi de descompunerea numerelor 
• completarea unui desen astfel încât să se obţină un anumit număr de puncte (cărţi de joc)  
• fişe, obiecte pentru realizarea de mulţimi; 
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Activităţile vor fi proiectate şi realizate după următoarea succesiune a activităţilor de învăţare: 
PASUL I. Exerciţii de numărare cu sprijin pe obiecte 
• se formează o mulţime de elemente având atâtea elemente cât este ultimul număr cunoscut; 
PASUL II. Exerciţii de poziţionare la numărătoarea de poziţionare Se prezintă numărătoarea de 
poziţionare şi se lucrează câteva exerciţii de transpunerea numerelor pe numărătoare. 
• se construieşte , prin formare de perechi, o altă mulţime ce are cu un element mai mult; 
• se prezintă cifra corespunzătoare noului număr; 
PASUL III. Reprezentarea imaginativ-concretă şi abstractă, la tablă, cu ajutorul mulţimilor  
• se completează mulţimi reprezentate grafic; 
• Se descompun şi compun numerele 20-30 
 

REACTUALIZAREA CUNOŞTINŢELOR ANTERIOR ÎNSUŞITE 
ACTIVITĂŢI PRACTICE 

 
PASUL I                                                 PASUL II 

 Individual/perechi frontal                                       frontal    

                                                    

 

                                                        
 
 

ÎNSUŞIREA NOILOR CUNOŞTINŢE 
ACTIVITĂŢI PRACTICE 

 
    PASUL I                                                  PASUL II       PASUL III 
Individual/perechi  frontal                                            frontal                              frontal 

                                
 

                                   
                          

                                 

 

    
 

    
 

  
           

 
                    

                
 

 

 



176

                                  
 

                                   

                                  

                                   

                                  

                                 

                                  
 

FIXAREA ŞI CONSOLIDAREA CUNOŞTINŢELOR 
 

 
   
  
 

 
 

BIBLIOGRAFIE/webgrafie: 
1.Aniţa, Dulman/Matematica-În lumea numerelor, Nivelul I, Ghidul cadrului didactic, 2006 
2.Constantin Petrovici si Mihaela Neagu /Elemente de didactica matematicii in gradinita si 
invatamantul primar, editia a II-a, revăzută şi  completată, editura Pim, 2006 
3.Ioan, Neacşu (coord.)/Metodica predării matematicii la clasele I-IV , EDP, 1988 
4.Mihail, Roşu /Metodica predării matematicii pentru colegiile universitare de 
institutori ,Universitatea din Bucureşti, Editura CREDIS, 2004 
5.www.scribd.com 
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IGIENA CORPULUI – PROIECT DE LECȚIE

Prof. înv. primar Nicoleta Veronica Şerban
C.N.V. „Nicolae Titulescu”, Slatina

DATA:
CLASA: I
PROF.ÎNV.PR.: Nicoleta Veronica Şerban
C.N.V. „Nicolae Titulescu”, Slatina
DISCIPLINA: Educaţie pentru sănătate (disciplină opţională)
TIPUL: Opţional de tip curricular
SUBIECTUL LECŢIEI: Igiena corpului
TIPUL LECŢIEI ŞI VARIANTA: formare de priceperi şi deprinderi
SCOPURILE LECŢIEI:

•	 cognitive:  S1:Cunoaşterea şi aplicarea corectă a normelor de igienă personală;
 S2:Cunoaşterea noţiunilor de dinţi sănătoşi, păr îngrijit, mâini curate, corp curat;

•	 afective:  S3:Stimularea curiozităţii şi a spiritului de observaţie;
                               S4:Dezvoltarea simţului estetic şi critic;

•	 formative: S5:Reactualizarea cunoştinţelor despre igiena personală;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
Cognitive:  O1:Să analizeze conţinutul poeziei „Prietenii mei”;

O2:Să denumească obiectele cu care se realizează diferite tipuri de igienă;
O3:Enumere regulile de igienă a corpului;
O4:Să descrie acţiunile din diferite imagini;
O5:Să aplice corect normele igienico-sanitare identificate pe parcursul lecţiei;
O6:Să încercuiască obiectele şi acţiunile dintr-o fişă, care ne ajută să avem dinţii sănătoşi;

Afective:   O7:Să participe activ la lecţie;
Psihomotorii: O8:Să-si dezvolte muşchii mici ai mâinii.
Obiectivele se consideră a fi îndeplinite dacă 90 % din numărul copiilor rezolvă corect sarcinile fişei de 
evaluare.
STRATEGII DIDACTICE: inductive semialgoritmice
a)METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, exercitiul, brainstorming-ul, ciorchinele, cubul, metoda 
chestionarului şi a ecusonului.
b)MATERIALE ŞI MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ecusoane cu numele copiilor şi al echipei, obiecte 
de igienă personală (prosop , pastă de dinţi), jetoane cu obiecte de igienă pertsonală, fişe, cub, diplome, 
planşe model, tabla, cretă, puzzle.
c) FORME DE ORGANIZARE: de clasă. Activitate frontală, individuală, pe grupe.

BIBLIOGRAFIE:
***Programe şcolare pentru disciplina opţională Educaţie pentru Sănătate (clasele I-IV) M.E.C.T:, 2003
Cuciinic Constanţa, „Cum să fiu sănătos?”, Editura Aramis, Bucureşti, 2005
Peneş, Marcela, „Igiena personală”, Editura Ana 2000, Bucureşti, 2006;
Movileanu Lenuţa, Sima Carmen, Airinei Greta, „Educaţie pentru sănătate. Învaţă-mă să cresc sănătos!”, 
Editura Corint , 2005;
Dumitru Ileana, Păunescu Emilia, „Educaţie pentru sănătate”, Editura Carminis, Piteşti, 2005.
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SCENARIUL DESFĂŞURARII ACTIVITĂŢII

Nr. 
Crt.

Evenimente 
instrucţionale

Ob.op. Conţinutul Lecţiei
   Activitatea învăţătoarei

Activitatea elevilor Strategii 
didactice
Metode şi 
procedee

Forme de 
organizare

Forme de evaluare

1. Moment 
organizatoric 
(2′)

Se asigura condiţiile optime pentru 
desfăşurării activităţii

Se pregatesc pentru 
lecţie

conversaţia 5 echipe 
a câte 
patru elevi 
,fiecare 
elev are un 
ecuson cu 
numele său 
şi numele 
echipei

Orală

2 Captarea şi 
orientarea 
atenţiei(4′)

O1

O2

Se recită poezia”Prietenii mei”Se 
discută , pe scurt continutul ei.
„Care sunt prietenii mei?”
„Ce facem cu aceste obiecte”
Se realizează legătura :obiecte de igienă 
personală-prietenii mei
La fiecare raspuns corect dat întrebărilor 
puse se va dezveli o piesă de puzzle 
care forma imaginea lui Curăţel

Elevii ascultă 
poezia.
Ei răspund la 
întrebarile puse.

conversaţia Pe grupe Orală

3. Enunţul 
temei şi al 
obiectivelor(2′)

Se anunţă tema şi obiectivele 
lecţiei.:Recapitularea cunoştinţelor 
legate de igiena corpului

Sunt atenţi

4. Dirijarea 
învăţării(23′)

O2

O3

O2

O4

Se lansează întrebarea”La ce vă gândiţi 
când auziţi cuvântul igienă?”
Se notează , pe o planşă model pe care 
este scris cuvântul IGIENĂ , ideile  
enunţate de elevi
  

 Se realizează o discuţie dirijată despre 
igienă .”Despre a cui igienă am discutat 
la orele de Educaţie pentru sănătate?
  Se realizează controlul igienic al 
mânuţelor , al părului....

Se identifică şi se explică obiectele cu 
care se realizează igiena mânuţelor

   Se fixează cunoştinţele referitoare 
la igienă , folosind metoda 
cubului(sarcinile sunt scrise pe 4 feţe 
ale cubului):
*Descrie:Cum îşi realizează copilul din 
imagine igiena?
*Compară:cele 2 tipuri de spălare din 
imagini.
*Aplică:La ce pot fi folosite obiectele 
din imagine?
*Asociază:La ce te gândeşti când vezi 
obiectele din imagine

Elevii spun ce 
înseamnă pentru ei 
IGIENĂ.

Elevii vor primi , 
pe echipe bulinuţe 
pentru participare.
...a mâinilor
...a părului
...a cavităţii bucale
...a corpului, în 
general.
   Elevii vor lipi pe 
o planşă imagini 
cu părţile corpului 
omenesc

Elevii care au 
mânuţele curate 
, părul îngrijit 
vor primi câte o 
bulinuţă,recompensă 
pe care o vor lipi pe 
ecusonul pe care îl 
au în piept

Elevii răspund la 
întrebările puse şi 
lipesc imagini cu 
obiectele pe care le 
enumeră, realizând 
un ciorchine.

Pentru fiecare 
răspuns corect, se va 
primi câte o bulină.

brainstorming

Conversaţia

brainstorming

aplicaţie

metoda 
ciorchinelui

Metoda 
cubului

Pe grupe

Pe 5 
echipe:
Grupa 

broscuţelor, 
grupa 

pisicuţelor,
grupa 

iepuraşilor,
grupa 

ursuleţilor 
şi grupa 

fluturaşilor

individual

pe grupe

Pe grupe

orală

orală

practică

orală

orală
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5 Asigurarea 
feedback-
ului(7′)

O3

O5

Se împart fişe de lucru care se rezolvă 
în echipă.

Se distribuie fiecarui elev câte un 
bileţel, pe care ei vor desena partea 
corpului a carui igienă a neglijat-o în 
ultimul timp,luând decizia ca să facă o 
schimbare în acest sens.Bileţelul se va 
ataşa la ecuson

Elevii vor rezolva 
fişa , după ce , în 
prealabil , membrii 
echipe s-au sfătuit .

De exemplu:un 
elev care a neglijat 
spalatul pe dinţi , 
poate desena nişte 
dinţi sau o periuţă 
de dinţi.

Metoda 
chestionarului

Metoda 
ecusonului

Pe grupe

individual

scrsă

scrisă

6. Intensificarea 
retenţiei şi a 
transferului(10′)

O8
O6

Se prezintă şi se dă spre rezolvare 
elevilor o scurtă fişă de evaluare.
  Se prezintă o miniscenetă referitoare la 
igienă,inclusiv cântecelul”Cine nu vrea 
să se spele?”

Elevii rezolvă , 
individual, fişa de 
evaluare.
Ei redau cu patos 
versurile despre 
igienă

Metoda 
dramatizării

Individual

frontal

Scrisă

orală

7. Apreciere şi 
evaluare(2′)

O7 Se apreciază activitatea fiecarui elev.
În funcţie de numărul de bulinuţe 
acumulate, ei vor fi recompensaţi si cu 
Diplome.

Elevii sunt atenţi şi 
manifestă spirit de 
fair-play

conversaţia frontal orală
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PARTENERIATUL ŞCOALĂ - FAMILIE,  
FACTOR IMPORTANT ÎN FORMAREA ATITUDINII POZITIVE  

A ELEVILOR FAŢĂ DE ÎNVĂŢĂTURĂ
- STUDIU DE SPECIALITATE –

Prof. Adriana-Cristina Rădoi
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1, Tg-Jiu, jud. Gorj

Colaborarea dintre cadrele didactice şi părinţi se realizează potrivit obiectivelor şi nevoilor educative ale 
unei perioade anumite din viaţa copiilor şi a grupului de elevi.

Experienţa noastră oferă învăţăminte valoroase  în privinţa alegerii unor obiective adecvate în sfera 
colaborării cu părinţii. Ele sunt rezultanta preocupărilor meritorii ale cadrelor didactice, care înţeleg importanţa 
desfăşurării unei activităţi creatoare şi sistematice în acest domeniu. Iniţiativele îndreptate spre valorificarea 
lor sunt însă izolate. Tocmai această situaţie reflectă, o dată mai mult, nevoia elaborării unei noi programe a 
muncii educative, în vederea îmbunătăţirii conţinutului şi strategiilor de colaborare a şcolii cu familia.

La o analiză mai atentă a activităţii depusă în ultimii ani de către cadrele didactice în relaţia cu părinţii, 
apar cu pregnanţă şi deficienţe care demonstrează necesitatea stabilirii unor noi jaloane fundamentate din 
punct de vedere ştiinţific, în funcţie de care trebuie să se organizeze această activitate. 

Printre cele mai frecvente deficienţe manifestate în această direcţie, se impun atenţiei noastre următoarele:
- unele dintre obiectivele stabilite nu ţin seama de condiţiile concrete în care decurge activitatea 

colectivului de elevi, de particularităţile lor de vârstă;
- persistă acţiunile sporadice, izolate, al căror efect se pierde pe parcurs, deoarece nu sunt integrate într-o 

strategie şi nu sunt întărite prin alte activităţi necesare;
- se repetă, an de an, unele acţiuni şi măsuri, în aceeaşi formă rutinieră, cu un conţinut precar şi cu 

rezultate nesemnificative pe plan educaţional.
Asemenea carenţe influenţează negativ rezultatele muncii educative, dăunează integrării colectivului de 

elevi şi îi stânjeneşte dezvoltarea, atât sub aspect global, cât şi al formării individuale a elevilor, ca membri ai 
grupului.

Pornind de la realităţile şi exigenţele actuale, considerăm că sistemul nostru de colaborare între şcoală şi 
familie trebuie axat pe două componente principale şi anume:

a) Obiectivele şi acţiunile specifice trebuie să fie stabilite în funcţie de obiectivele generale ale educaţiei 
şi de condiţiile concrete ale organizării procesului educativ;

b) Colaborarea şcolii cu familia să asigure unitatea influenţelor educative asupra elevilor, continuitatea 
în munca de educaţie de la o etapă la alta, a fiecărui elev în parte.

Considerăm că pe aceste coordonate se poate asigura şi îmbunătăţirea formelor de cooperare între şcoală 
şi familie, adaptate cerinţelor specifice societăţii democratice în curs de afirmare. 

Printre formele de legătură pe care şcoala trebuie să le organizeze cu părinţii elevilor, menţionăm:
- întâlnirile lunare cu părinţii elevilor şi consultaţii acordate acestora oricând este nevoie şi, desigur, 

atunci când se ivesc anumite probleme;
- vizite la domiciliul elevilor;
- corespondenţa cu părinţii;
- lectorate pedagogice organizate pe cicluri de învăţământ sau pe serii în cazul claselor paralele.
Propunându-ne să stabilim eficienţa formelor de colaborare a şcolii cu părinţii, am urmărit, în cadrul unor 

cercetări speciale, aspectele de detaliu ale metodicii fiecărei forme, precum şi îmbinarea diferitelor activităţi de 
legătură a şcolii cu familia. Pe o asemenea bază am putut desprinde concluzii pertinente privind:

a) stabilirea concordanţei între conţinutul activităţii şcolii cu părinţii şi forma de realizare a fiecărei 
acţiuni;
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b) introducerea unor forme noi sau unor variante ale formelor tradiţionale de colaborare a şcolii cu 
familia;

c) urmărirea procesului de educaţie prin prisma influenţei schimbărilor conţinutului şi formei de 
colaborare între şcoală şi familie.

Iată deci, am căutat să prindem elementele esenţiale ale colaborării şcolii cu familia - conţinutul şi forma 
de realizare a acestei colaborări.

Studiul nostru surprinde tocmai unitatea între conţinut şi formele de stabilire a legăturii şcolii cu familia 
şi, mai mult decât atât, unitatea tuturor acţiunilor şi măsurilor prin care şcoala îşi asigură colaborarea familiei 
în munca educativă. Ceea ce nu înseamnă, nicidecum, că toate problemele şi-ar fi găsit deja optima clarificare. 
Rămân deschise în continuare întrebări perene, de genul:

a) Ce însuşiri şi ce caracter putem imprima sistemului activităţii şcolii cu familia?
b) În ce măsură contribuie sistemul activităţii comune a şcolii cu familia la stimularea afirmării 

personalităţii fiecărui copil şi în cadrul grupului de elevi şi la unitatea de vederi şi de acţiune educativă în 
rândul elevilor unei clase?

c) Sistemul reprezintă o structură fixă sau este variabil, un proces de dezvoltare?
Învăţătorii şi diriginţii trebuie să folosească o gamă largă de metode în vederea strângerii materialului 

faptic ca suport al perfecţionării - activităţii. Dintre aceste metode amintim: observaţia curentă şi continuă 
asupra fiecărui elev; convorbirile individuale şi în grup; anchetele psihopedagogie; studierea documentelor 
şcolare şi a produselor activităţii elevilor, activitatea cultural sportivă, precum şi experimentarea unor măsuri 
prin care se realizează o mai bună legătură între şcoală şi familie.

Metoda observaţiei am aplicat-o la orele de clasă la diferite obiecte de învăţământ şi ore în afară de clasă 
şi extracurriculare, adunări şi şedinţe cu părinţii, vizite în familiile elevilor.

Pentru observarea fiecăreia dintre activităţile de mai sus în cadrul şcolii în care îmi desfăşor activitatea, 
am fixat unele obiective generale, după care ne orientăm, şi altele speciale, în funcţie de scopul urmărit, prin 
observarea diferitelor activităţi.

S-au organizat, în acest scop, convorbiri colective şi individuale cu cadrele didactice, părinţi, cu medicul 
şi psihologul şcolii, dar şi cu elevii.

Obiectivele convorbirilor au fost fixate în punctajele şi notările de pe diagrama educativ-atitudinală 
a fiecărui elev, pe care am completat-o la fiecare serie de elevi. Item-urile de pe diagrama educativă au fost 
aceleaşi şi pentru fiecare elev. Rezultatele au fost notate cu „da” când elevii au ştiut sau au manifestat o 
atitudine corespunzătoare şi cu „nu” când n-au dat un răspuns corect; când au greşit au fost notaţi cu semnul 
minus (-), iar când au săvârşit o faptă demnă - pozitivă - au fost notaţi cu plus (+).

Convorbirile individuale cu elevii şi cele colective au furnizat material interesant în legătură cu faptele 
mai importante din viaţa clasei (comparativ cu situaţia din primii ani de învăţământ), privind învăţătura, 
raporturile dintre colegi, interesele lor, modul de folosire al timpului liber, sugestii pentru activitatea fiecărui 
elev. Am căutat să asigurăm convorbirilor cu elevii un caracter cât mai firesc, notând pe diagrama educativ-
atitudinală toate manifestările pozitive şi negative ale fiecărui elev.

Anchetele, ca şi convorbirile individuale sau colective, ne-au furnizat date semnificative cu privire la 
comportamentul elevilor, a aportului părinţilor în educaţia copiilor.

În câteva cazuri, pentru a constata evoluţia procesului deformare a unor noţiuni şi, în general, pentru a 
determina stadiul de dezvoltare al elevilor, am repetat după câtva timp unele anchete.

Asemenea comparaţii au avut drept obiectiv şi problemele activităţii elevilor, care au fost studiate 
în diferite momente ale cercetării noastre, constatând evoluţia preocupărilor, intereselor, aptitudinilor, 
cunoştinţelor şi deprinderilor elevilor.

Am mai folosit unele măsuri experimentale, oarecum izolate unele de altele, în vederea soluţionării 
acelor probleme speciale care s-au ivit în procesul educativ din anumite familii sau în activitatea clasei, cu 
anumiţi „elevi problemă”.
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Complexitatea procesului educativ implică o cunoaştere sistematică aprofundată a tuturor elementelor 
sale. De aceea nu putem pătrunde înţelesul unor fapte, al unor trăsături ale elevilor, nu putem surprinde şi 
explica motivele acţiunilor lor, interesele, aptitudinile şi orice manifestare, cât de simplă ar părea ea, fără a 
integra faptul respectiv în sistemul de conduită a elevului, ca şi modul său de a gândi şi simţi.

Problematica corectării noastre în această etapă de familiarizare cu clasa a cuprins, de asemenea, aspecte 
legate de:

- starea generală de dezvoltare anatomo-fiziologică şi psihică a elevilor;
- gradul însuşiri de către elevi a cunoştinţelor prevăzute de programa şcolară şi de formare a deprinderilor 

de muncă intelectuală şi fizică, relevând în mod special interesele elevilor;
- rezultatul activităţii educative în colectivul de elevi;
- stilul de muncă al cadrelor didactice cu elevii şi cu părinţii acestora;
- condiţiile generale ale educaţiei în familiile elevilor, atitudinea părinţilor în probleme educative, în 

colaborare cu şcoala;
- sistemul de educaţie religioasă introdus prin opţiunea părinţilor şi a elevilor şi influenţa acestuia în 

corectarea devierilor comportamentale la unii elevi.

Ce am constatat în urma acestui studiu?
Pe baza relatărilor părinţilor şi a observaţiilor culese direct, prin urmărirea elevilor la lecţii sau în 

activitatea lor de acasă, se poate aprecia gradul de sprijin la învăţătură acordat copiilor de către părinţi. Astfel 
elevii care au beneficiat de un ajutor efectiv în pregătirea temelor acasă, măcar la unele obiecte de învăţământ, 
din partea părinţilor sau a altor membri din familie, au avut şi o situaţie şcolară mai bună.

Cei mai mulţi dintre elevii investigaţi n-au fost supravegheaţi în activitatăţi şcolare, în fine, un număr 
mic de elevi erau controlaţi nesistematic de către părinţi.

Un factor pozitiv, de care ar trebui să se ţină seama în activitatea cu părinţii, este dorinţa lor de a fi alături 
de cadrele didactice, apreciate ca principali educatori. Au existat şi părinţi care nu s-au implicat în colaborarea 
cu şcoala, neonorând cu prezenţa lor nici o activitate pedagogică, unde ar fi putut să înveţe multe în ceea ce 
priveşte educaţia propriilor copii. Unii dintre părinţi veneau cu exigenţe nemăsurate faţă de pregătirea elevilor; 
câţiva recunoşteau deschis că-şi bat copiii, în timp ce din partea altora se vedea o lipsă totală de control al 
felului în care copilul lor îşi petrece timpul liber.

În câteva cazuri cercetate s-a reconfirmat faptul că despărţirea părinţilor şi antrenarea copiilor în 
conflictele dintre părinţi influenţează randamentul şi comportarea elevilor în şcoală.

Sintetizând modul în care s-au conturat condiţiile educative în familiile elevilor, la începutul cercetării 
noastre, obţinem în linii generale, următorul tablou:

a) într-un număr relativ redus de familii copiii au beneficiat de condiţii optime, atât sub aspectul grijii 
părinţilor faţă de îndrumarea lor permanentă, corectă, cât şi în ceea ce priveşte interesul manifestat în familie 
în legătură cu şcoala, în această primă grupă se încadrează părinţii care - fără a avea o pregătire pedagogică 
specială - se orientează corect în problemele educaţiei copilului şi sunt foarte receptivi la recomandările 
cadrelor didactice.

Cunoscând condiţiile colaborării cu şcoala, existente în aceste familii, urma să ne bazăm pe ele pentru 
a aduce şi pe părinţii celorlalţi elevi la acelaşi stadiu, în ceea ce priveşte înţelegerea şi rezolvarea problemelor 
educative.

b) La polul opus s-au situat părinţii care nu manifestau nici un fel de interes pentru urmărirea activităţii 
şcolare a copilului şi, în general, pentru educaţia lui. Rezultatele la învăţătură ale copiilor respectivi nu erau 
mulţumitoare, iar purtarea lor lăsa mult de dorit. Rezultatele bune obţinute în anumite perioade de către aceşti 
copii trebuiau consolidate printr-un efort sporit din partea şcolii, deoarece familiile lor nu urmăreau în mod 
suficient de susţinut ce se întâmplă cu copiii.

c) Unii dintre părinţi se caracterizau printr-o preocupare intermitentă, nesistematică şi faţă de copii şi 
faţă de menţinerea legăturii cu şcoala.
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d) În fine, sunt şi părinţi foarte dornici de îndrumare din partea învăţătorului, dar ei personal nu se 
orientau prea bine în rezolvarea problemelor educative şi de aceea comiteau şi greşeli.

Problemele cele mai spinoase par a fi cele legate de particularităţile de vârstă ale copiilor, de aprecierile 
părinţilor faţă de situaţia şcolară, de gradul supravegherii copiilor în familie şi, în general, de atmosfera creată 
în colectivul familiei, în sistemul măsurilor comune ale şcolii cu familia trebuie avute în vedere toate aceste 
aspecte.

Este necesară deci o colaborare strânsă între şcoală şi familie, între familie şi şcoală, care să ducă la 
realizarea scopului final al activităţii educative, de formare a unei personalităţi creative şi autonome.

BIBLIOGRAFIE:

	Anghel Elena, Psihologia educatiei pe tot parcursul vieţii, Editura Renaissance, Bucuresti, 2010.
	M. Golu , „ Dinamica personalităţii ”, Ed . Geneze, Bucureşti, 1993.
	Popescu-Neveanu Paul, Psihologie,  Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1990.
	Şchiopu Ursula şi Verza Emil, Psihologia vârstelor, Editura Didacticã şi Pedagogicã, Bucureşti, 1981.



184

CURRICULUM PENTRU DISCIPLINA OPŢIONALĂ
O carte pentru școala mea

Profesor Mariana-Carmen Ilică,  
Grupul Şcolar „Vasile Gherasim” Marginea, judeţul Suceava

DENUMIREA OPŢIONALULUI: O carte pentru școala mea
TIPUL DE OPŢIONAL: Opţional ca disciplină nouă
DURATA OPŢIONALULUI: 1 an
CLASA / GRUPUL ŢINTĂ: clasa a VII –a 
PROPUNĂTOR: prof. ILICĂ MARIANA-CARMEN
AN ŞCOLAR: 2011 - 2012

ABILITATEA PENTRU SUSŢINEREA CURSULUI:
STUDII: Facultatea de Litere şi Ştiinţe a Universităţii Ștefan cel Mare Suceava, Promoţia  1998
Grad didactic I

ARGUMENT

 Cartea oferă cititorului, pe lângă satisfacţiile pe care le aduce orice fapt inedit, prilejuri unice de reflecţie. 
Ea îndeamnă la introspecţie,contribuie substanţial la formarea şi modelarea personalităţii şi comportamentului 
elevului.

Prin intermediul acestor ore, urmăresc, coordonarea şi îmbunătăţirea muncii elevilor mult mai bine, 
pentru realizarea obiectivelor propuse,muncim împreună, la şcoală, iar acestea nu vor deveni „temă suplimentară 
pentru acasă”. De asemenea, cărţile vor putea fi discutate, exersate pe îndelete, cu toţi elevii grupei de opţional.

Cartea trebuie să devină prietena copilului de la cea mai fragedă vârstă. Ea îl ajută să parcurgă căile 
cunoaşterii, de la concret la abstract, de la intuiţie la reprezentare, de la reprezentare la fantezie.
Elevii au nevoie de sprijinul profesorilor pentru a descoperii lumea minunată a cărţilor.

 Cartea - factor de culturalizare - poate pregăti elevul pentru viaţă. Într-o lume aflată într-o permanentă 
transformare, finalităţile educaţiei sunt rezultatul unor opţiuni. Pentru ca elevul să poată conştientiza importanţa 
finalităţii  studiilor, în general, şi importanţa studierii cărţilor, în particular, profesorul trebuie să-l îndrume 
către acţiunile care îl pot ajuta.  În comunitatea locală, majoritatea elevilor sunt supravegheaţi de un singur 
părinte sau chiar doar de rude. Din această cauză insuccesul şcolar, problemele de eşec şi abandonul şcolar îşi 
găsesc o motivaţie în supravegherea insuficientă a elevilor. Cartea -  instrument educativ poate influenţa elevul 
în sens pozitiv, pentru că „ a citi”, înseamnă a descoperi o lume mirifică ce îl învaţă ce reprezintă respectul 
pentru ceilalţi dar şi pentru sine. 

Elevul are nevoie de a se cunoaşte pe sine, are nevoie de propriile experienţe, trebuie să „posede” 
propria-i lume pentru că atât influenţa relaţiilor umane cât şi caracterul personal sunt factori care fac fiecare 
individ unic. De aceea îndrumând elevul către o viaţă bogată pe plan cultural îl ajuţi să se cunoască.

 Gustul  pentru lectură trebuie dezvoltat. Prietenia dintre copil și carte trebuie îndrumată creativ, pentru 
a reuşi angajarea sa în procesul comunicării. Astfel s-au demarat o serie de acţiuni ce au avut ca scop principal 
atragerea elevilor către şcoală prin intermediul cărţii şi îmbunătăţirea fondului de carte din şcoală.
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PROGRAMA

A. COMPETENŢE SPECIFICE
1. Familiarizarea, înţelegerea şi utilizarea unor noţiuni legate de carte;
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă pentru a transmite sentimente şi informaţii;
3. Abordarea temelor propuse din perspectivă transdisciplinară;

B. COMPETENŢE GENERALE
1. Familiarizarea, înţelegerea şi utilizarea unor noţiuni legate de scrierea şi citirea unei cărţi;
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă pentru a transmite sentimente şi informaţii;
3. Abordarea temelor propuse din perspectivă transdisciplinară;

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare
O1 să se familiarizeze cu 
noţiuni specifice, necesare 
pentru realizarea unei cărţi.
- să se familiarizeze cu 
biblioteca;

- joc de rol pentru însuşirea unor noţiuni specifice cum ar fi: 
editor, editură, 
- observaţii directe asupra unor cărţi pentru copii pentru a 
obţine informaţii despre: copertă, colectiv de redacţie, articol, 
cuprins,

O2 să utilizeze în exprimare 
noţiuni elementare;

- conversaţii, problematizări pe marginea temelor propuse 

O3 să colaboreze cu colegii - munca pe echipe sau pe grupe de elevi
- organizarea de concursuri

O4 să redacteze texte de mică 
întindere, ţinând seama de 
regulile gramaticale

- exerciţii de povestire în scris a unor fapte şi întâmplări
- antrenament de structurare a articolelor în introducere, cuprins 

şi încheiere
alcătuirea planului simplu de idei

O5să-şi adapteze exprimarea în 
funcţie de situaţie

jocuri orale şi scrise: prezentarea unei ştiri, realizarea unei 
reclame (la o carte, la o jucărie), redactarea unor glume, 
conceperea unui regulament

O6 să realizeze acordurile 
gramaticale în lucrările 
redactate

- corectarea unei lucrări cu toată grupa de elevi
corectarea lucrărilor de către colegul de bancă, de echipă

O7 să aşeze corect în pagină  
textele scrise, respectând 
scrierea cu alineate şi spaţiul 
liber între cuvinte

- exerciţii de aşezare corectă a textului în pagină
- exerciţii de plasare corectă a alineatelor şi a titlului
- exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte

O8 să identifice toate 
modalităţile de a transmite 
o informaţie, de a analiza o 
situaţie

- dezbateri, brainstorming pentru a analiza un subiect din toate 
punctele de vedere: literar, plastic, ştiinţific, publicitar , etc.

O9 să îşi împartă sarcinile în 
funcţie de particularităţile 
fiecăruia

metoda inteligenţelor multiple
- împărţirea sarcinilor de lucru
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C. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

1. Literatura pentru copii, universul fantastic al acesteia: texte din literatura română şi universală;
2. Vocabularul, mijloc de comunicare cu lumea înconjurătoare; exerciţii de exprimare corectă, expresivă, 
nuanţată;
3. Biblioteca şcolară – sursă de cunoaştere şi informare;

•	 Constituirea unor minibiblioteci în clasă şi acasă;
•	 Refacerea, recondiţionarea unor cărţi deteriorate;
•	 Vizite la biblioteci, anticariat, librărie, tipografie;
•	 Îmbogăţirea fondului de carte;

4. Cele mai frumoase lucruri învăţate
•	 realizarea unor articole, fotografii, emisiuni TV, portofolii , care să încununeze activitatea 

desfăşurată la fiecare obiectiv propus;

D. MODALITĂŢI DE EVALUARE
•	 Evaluarea lucrărilor scrise
•	 Evaluarea activităţii orale a elevilor (observaţii, dezbateri, brainstorming, conversaţii, 

problematizări)
•	 Portofoliu

E. STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ

S1. Transmiterea informaţiilor scrise corect din punct de vedere al conţinutului, al tipului de limbaj folosit şi 
din punct de vedere gramatical;
S2. Realizarea unor lucrări estetice şi utile;
S3. Respectarea temei şi a cerinţelor;
S4. Adaptarea la munca în echipă, susţinerea şi ajutarea colegilor;
S5. Găsirea unor modalităţi cât mai variate de abordare a unui subiecte;

F. BIBLIOGRAFIE

- M. Eminescu, Poezii
- Ioana Em. Petrescu, Eminescu-poet tragic
- M. Nedelciu, Efectul de ecou controlat
- Ortega y Gasset, Despre iubire
- M. Goga, Limba română
- Volum-Creangă
- I. Holban, I. Creangă – spațiul memoriei
- M. Scarlat, Posteritatea lui Creangă
- C. Regman, I. Creangă. O biografie a operei
- M. Eliade, Romanul adolescentului miop                                   
- C. Ungureanu, Mircea Eliade și literatura exilului                     
- Dicţionarul explicativ al limbii române-
- Dobra Sofia Ghid de limba și literatura română 
- Pamfil Alina Limba și literatura română în gimnaziu.Structuri didactice deschise, Ed. Paralela 45, 2004
- Chiprian.C. Ciuperca, Alternative deschise, Ed. Spiru Haret, Iaşi, 2002   
- Itu Iustina ,Funcția formativă a orelor de literatură, EDP, Bucureşti                                   
-  Programa de învăţământ
-  www.didactic.ro
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PLANIFICAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Nr.
crt.

Unitatea de învăţare Ob. de 
referinţă

Conţinuturi Nr.
ore

Perioada Obs.

1.

1.1 Ce informaţii 
descoperim pe (între) 
copertele unei cărţi? 
 

1.2 Colaborare cu 
biblioteca,;

       1.1
2.1
2.3
4.4

•	 cine sunt şi ce fac cei care lucrează la 
realizarea unei cărţi( publicaţii)

•	 coperta, cuprinsul;
•	 observaţii directe asupra mai multor 

cărţi(publicaţii) pentru copii
•	 se precizează părţile componente şi 

caracteristicile referitoare la conţinut şi 
imagini

•	 dezbatere asupra modurilor de 
transmitere a informaţiilor 

Cea mai frumoasă carte
- prezentarea celei mai frumoase cărţi citite;
- crearea unui text pe o temă la alegere;
 Cel mai bun cititor
Putem fi și noi scriitori
- concurs de creaţie
- concursuri de lectură
Să ne identificăm cu personajul preferat
- carnavalul costumelor;

14 15.IX-17XII
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2.
Abordarea 
transdisciplinară a 
unor teme specifice

Abordarea 
transdisciplinară a 
unor teme specifice

Abordarea 
transdisciplinară a 
unor teme specifice

1.1
2.2, 2.3

4.4

CREAŢIA ŞI JOCUL - Prefaţă, de Tudor 
Arghezi –
•	 Cunoaşterea textului;

- discutarea textului 
JOC DE COPII-Erasmo sau a doua 

fotografie cu oameni mici – 
de M.H. Simionescu

•	 -dialogul
Textul jurnalistic- Salonul invenţiilor 

trăsnite – 
Literatura şi alte arte - aplicaţii

 B. ŞCOALA
Amintiri din copilărie de Ion Creangă
Ex. de lectură
Ex. de caracterizare a personajelor (Gâtlan, 

Davidică, Mireuţă)
Activ. de identificare a atitudinii diferenţiate a 

naratorului faţă de personaje
Ex. de analiză a perspectivei subiective  a 

naratorului faţă de şcoală;

Ex. de diferenţiere a vocilor de pers I : 
naratorul-adult şi personajul-adolescent

Ex. de analiză a oralităţii textului, a umorului, 
ironiei şi autoironiei

Corigenţa de Mircea Eliade
Ex. de caracterizare a personajului: 

perspective contradictorii
Ex. de identificare a succesiunii întâmplărilor 

în funcţie de indicii temporali oferiţi
Ex. de analiză a interiorităţii personajului: 

echilibru vs. neconcordanţă; dialogul 
interior;

3. IUBIREA

•	 mitul erotic al zburatorului

- poemul Calin (file din poveste), inspirat din 
basmul popular Calin Nebunul

•	 iubirea-tragedie
 Romeo şi Julieta de W. Shakespeare 
Tristan şi Isolda,- veche legendă medievală

•	   dragoste neîmplinita
ADELA G. Ibrăileanu
•	 iubire-pasiune
MARA  I. Slavici

16 8.I-14.V

3. Cele mai frumoase 
lucruri învăţate

1.1, 1.2
3.4

 4.3, 4.5

- portofolii;
- postere;
- fotografii;
- clasamente;
Clubul de lectură
Clubul de creație
Club -  De la suflet la suflet

5 21.V-15.VI
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SURSELE CONFLICTUALITĂŢII ÎN SPAŢIUL ŞCOLII

Profesor Niculina Pintilii,  
Grup Şcolar Dumbrăveni, Suceava

MOTTO: „Am ajuns la o concluzie care mă sperie. Sunt un element hotărâtor în clasă. Felul în care mă port 
creează climatul clasei. Dispoziția mea zilnică influențează întreaga atmosferă. Ca profesor, posed o putere 
uriașă de a face elevilor mei viața frumoasă sau insuportabilă. Pot fi un instrument de tortură sau o sursă de 
inspirație. Pot să-i umilesc sau pot să le fac pe plac; pot să-i rănesc sau pot să-i vindec. În toate situațiile am 
responsabilitatea de a decide dacă un incident va fi aplanat sau amplificat, dacă un copil va fi umanizat sau 
dezumanizat”(HAIM GINOT).

Diversitatea situaţiilor educaţionale ne oferă un repertoriu extrem de vast şi de nuanţat al problematicii 
referitoare la conflict. Conflictul are caracter unilateral deoarece doar o parte este nemulţumită şi evită 
orice dialog pe tema  conflictuală. De asemenea, conflictul are caracter competitiv şi adversativ. Oamenii se 
contagiază de idei noi atunci când se află în conflict, confuzie şi căutări de noi soluţii. 

Sursele conflictualităţii în spaţiul şcolar pot fi extrem de numeroase, dintre care, cele mai frecvente sunt:
	Sărăcia resurselor. Pentru realizarea unei anumite sarcini, lipsa resurselor material poate produce un 

conflict în cadrul clasei de elevi. 
	Stresul , tensiunea, ostilitatea, anxietatea. Când un individ (elev, profesor, director) este stresat de 

ceva, acesta tinde să reacţioneze conflictual, mai repede decât în alte situaţii. Dacă un individ are o 
stare de spirit  confortabilă, pozitivă, acesta va fi mai puţin permeabil la conflict şi reacţia sa nu va mai 
fi una explozivă. 

	Diferenţe şi incompatibilităţi între persoane (mobil vs. inert, extravertit vs. intravertit, adaptativ vs. 
inovativ) Indivizii au stiluri cognitive diferite iar stările eului sunt independente de vârsta psihologică, 
respectiv: starea copil, starea părinte, starea adult. Spre exemplu, poate exista o stare conflictuală dacă 
un elev este adaptativ iar colegul său de echipă/ de proiect, este inovativ. Cel inovativ are idei multe, 
vede întregul, dar nu este atent la detalii, astfel va trage concluzii pripite şi va omite paşii de legătură 
între activităţi. Elevul adaptativ poate pierde din vedere întregul deoarece se centrează  pe detalii. La 
nivelul grupului, elevul adaptativ va remarca faptul că inovativul este “cu capul în nori” şi va încerca 
să îl aducă cu “picioarele pe pământ”, pe când inovativul va crede despre adaptativ că este “rutinier”, 
că “nu înţelege bine lucrurile”, că “se pierde în detalii”. Este evident faptul că cei doi se situează pe 
poziţii diametral opuse şi pot astfel să intre foarte repede în conflict. Totuşi, aceştia se completează 
excepţional atunci când învaţă să se accepte reciproc şi să coopereze.

	Criteriile diferite de definire a performanţei. De exemplu, conflictul între profesorul care consideră 
“parcurgerea ritmică a programei” drept criteriu esenţial de apreciere a pregătirii profesionale şi părintele 
care apreciază mai importantă stăpânirea, de către elev, a unui cuantum dat din materia predată, chiar dacă 
sub nivelul prevăzut de programă.

	Comportamentul neadecvat. Sursa unui conflict o poate constitui un act de egoism din partea unui 
elev sau un act de violenţă verbală sau fizică.(un comportament negativ). Un elev care manifestă un 
comportament agresiv, centrat pe egoul propriu, poate adesea să intre în conflict cu un coleg de-al său 
sau cu un profesor. 

	Opiniile. Părerile divergente în cadrul grupului de elevi pot fi cauzele conflictelor.
	Atitudini (toleranţă vs intoleranţă). 
	Valori. Conflictul de valori apare la nivelul mentalului elevilor atunci când dirigintele impune la clasă 

un anumit sistem de valori (valori morale, valori de familie, valori culturale, valori religioase) iar 
părinţii elevilor, având viziuni diferite – unii preţuind educaţia culturală, alţii realizarea materială, îşi 
pun amprenta asupra modului în care copilul receptează realitatea şi procesul educativ. Copiii imită 
adulţii şi asimilează setul de valori pe care aceştia le respectă. Dacă dirigintele preţuieşte o serie de 
valori iar părintele preţuieşte alte valori, elevul va fi debusolat,  contrariat.
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	Gusturi şi preferinţe (alimentaţie, vestimentaţie, modalităţi de agrement şi relaxare). Acestea pot 
genera uneori situaţii conflictuale. 

	Comunicarea absentă sau defectuoasă. Comunicarea defectuoasă între profesor şi elev, cauzată de 
unii factori perturbatori, poate duce la o înţelegere eronată a elevilor în ceea ce priveşte sarcinile de 
lucru pentru acasă. De asemenea, absenţa comunicării între elevii unei clase care s-au grupat în aşa-
zisele „bisericuţe” poate duce la izbucnirea unor conflicte şi la instituirea unui climat defensiv. 

	Contestarea sau minimalizarea meritelor. Conflictul se poate declanşa atunci când unui elev i se 
contestă sau i se minimalizează de către un profesor sau un alt elev, contribuţia la o activitate didactică.

	Propunerea / asumarea unor sarcini cu standarde inaccesibile. Uneori, profesorul poate propune 
spre rezolvare sarcini de lucru prea dificile pentru nivelul de înţelegere ale elevilor săi iar aceştia se vor 
simţi frustraţi de acest aspect. 

	Constrîngerea sau persuadarea unei persoane să acţioneze contrar conştiinţei. Un elev silitor, 
care nu are nici un motiv să chiulească poate fi constrâns de  colegii săi să lipsească fără motivaţie de 
la o oră, acţionând contrar conştiinţei sale. El va adopta un comportament de conformare, cedând la 
presiunea grupului. Putem vorbi aici de un conflict de norme.

	Percepţiile greşite ale situaţiei de fapt, datorate prejudecăţilor, diferenţelor de intenţii şi de interese, 
dar şi unei imagini eronate despre o un elev /profesor (perceput ca “imoral”, “neserios”, “incapabil”, 
“părtinitor”, “incorect”, etc).  

Rezolvarea conflictelor depinde, înainte de toate, de o anumită opţiune a cadrului didactic care poate 
considera conflictul ca dăunător sau, dimpotrivă, ca util (între anumite limite) dezvoltării personalităţii 
elevului. Abordarea „pozitivă” a conflictelor o consider singura adecvată schimbărilor rapide şi profunde pe 
care le trăieşte elevul: cadrul didactic va manifesta implicare, va lua iniţiativă (o abordare „hard”), va apela 
la proceduri fluide /adaptabile, va inclina spre minimizarea conflictului şi nu spre escaladarea acestuia, nu se va 
implica emoţional, îşi va ascunde propriile opinii şi sentimente, manifestând obiectivitate şi imparţialitate.

Evitarea sau neglijarea conflictului (cu speranţa că se va rezolva de la sine) va duce, în cele din urmă, 
la acutizarea lui, afectând astfel echilibrul emoţional al elevului. Orice situaţie conflictuală trebuie abordată cu 
luciditate, în mod constructiv, fără prejudecăţi sau opinii partizane şi fără a se considera diferenţele de opinie 
drept „atacuri la persoană” şi/sau la „autoritate”. Lipsa unei intervenţii directe a profesorului poate să trimită spre 
escaladarea conflictului, cu consecinţe nefaste pentru activitatea în şcoală. Toate problemele care privesc clasa 
ca grup sau elevul ca individ sunt subiecte potrivite pentru discuţii menite să rezolve problemele existente, 
nu să învinovăţească sau să pedepsească. Profesorul nu trebuie să se erijeze în judecător ci el trebuie să se 
specializeze în arta medierii pentru a fi un bun  negociator.

De modul în care va fi rezolvat conflictul la nivelul clasei de elevi, va depinde, în bună măsură, buna 
funcţionare a relaţiei profesor/diriginte-elevi şi dezvoltarea optimă a personalităţii elevilor din acea clasă. 
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STIMULAREA INTERESULUI PENTRU LECTURĂ

Profesor Niculina Pintilii,  
Grup Şcolar Dumbrăveni, Suceava

Realitatea privind cititul cărţilor de către elevi este una destul de sumbră. Orice profesor de limba 
şi literatura română cunoaşte destul de bine această situaţie şi, poate, mai puţin, motivele adevărate ale 
fenomenului respectiv. Fără îndoială, tentaţia elevilor de a fi cât mai mult în faţa calculatorului, de a naviga pe 
internet este foarte mare, prioritară chiar, fiind şi mai accesibil decât lectura propriu-zisă. 

Iată câteva din întrebările elevilor: Pentru ce trebuie să citesc această carte? Ce voi învăţa eu din această 
carte? De ce să citesc opera, dacă pot citi pe internet rezumatul ei? În cele mai dese cazuri, profesorul de 
literatură propune sau, mai degrabă, le cere elevilor să citească o carte pentru că „o vom studia curând”, „nu 
vom putea discuta problematica/mesajul cărţii neştiind povestea / diegeza ei”, „aşa trebuie conform programei 
de învăţământ”, „am să verific dacă aţi citit-o şi vă voi pune note”, „citiţi cartea dacă vreţi să aveţi note bune” 
etc. Ceea ce rămâne în afara acestor „îndemnuri”, neconcludente pentru elevi, se referă tocmai la interesul lor 
pentru lectură.

A-i motiva în acest sens este nu numai o mare artă, o muncă insistentă şi bine dirijată a profesorului, dar 
şi un pas sigur spre reuşită. O simplă întrebare adresată elevilor deseori face mult mai mult decât un discurs 
lung. De exemplu: „Cum trebuie să procedeze soţul în cazul în care este dominat de gândul / bănuieşte că soţia, 
pe care o iubeşte nespus, îl înşală?” sau la pers. I „Cum ai proceda în cazul în care ai fi dominat(ă) de gândul 
că cel/cea pe care o iubeşti nespus, te înşală cu altcineva?” . O asemenea întrebare adresată elevilor de liceu 
înainte de lectura romanului Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de C. Petrescu îi va incita la 
o discuţie în care se vor căuta diferite soluţii şi argumente în susţinerea ori combaterea opiniilor.

Profesorul nu va ezita să le propună, în cazul unor eventuale decizii ale elevilor, şi câteva manifestări 
de comportament al personajului Gheorghidiu, precum şi consecinţele acestora, fără să facă vreo trimitere la 
roman ori protagonist (încercarea soţului de-a o prinde pe soţie în flagrant, aducerea în patul conjugal a unei 
cocote de stradă în ideea de a răspunde cu aceeaşi monedă soţiei, alungarea din casă a soţiei şi realizarea 
faptului că fără dânsa nu poate trăi etc.).

Cu siguranţă, necesitatea de a căuta o soluţie care i-ar satisface şi, mai ales, de a găsi argumentele 
necesare, de a afla consecinţele unor manifestări de comportament într-o situaţie sau alta îi va determina pe 
elevi să citească opera respectivă.

În alte cazuri, tot în vederea stimulării interesului de lectură al elevilor, profesorul poate să recurgă 
la analiza  unor fragmente din recenzii făcute de criticii literari pe marginea operei ce urmează a fi citită şi 
interpretată. Procedura de lucru este cât se poate de simplă: a) elevilor li se împart fişele de lucru cu fragmente 
(3-4) extrase din câteva recenzii sau fragmente extrase din aceeaşi recenzie, dacă aceasta este foarte consistentă 
în idei; b) urmează lectura individuală a textelor respective; c) elevii încearcă să răspundă la întrebările: „Ce 
puteţi spune despre această operă judecând după fragmentele de critică literară citite?”, „Găsiţi argumente 
în fragmentele de recenzii citite pentru a începe lectura operei literare de studiat; d) discuţia colectivă pe 
marginea răspunsurilor elevilor, în cadrul căreia profesorul va aduce şi alte argumente ce ar provoca interesul 
de lectură al elevilor. Printre argumentele aduse de profesor se pot număra: popularitatea operei, personalitatea 
scriitorului, atitudinea deosebită a scriitorului faţă de problematică sau faţă de tipurile umane pe care le creează 
etc.

Un început de discuţie, dar şi o modalitate de a provoca elevii pentru lectura romanului Ion de L. 
Rebreanu, ar fi şi soluţiile găsite de elevi pentru următoarele sarcini: „Numiţi patru deznodământuri ale unei 
poveşti de dragoste ce-l are ca protagonist pe un tânăr ambiţios căsătorit din interes material cu o fată pe care 
n-o iubeşte”; „Care din aceste patru deznodământuri vi se pare mai acceptabil?”; „Motivaţi comportamentul 
protagonistului acţiunii în fiecare din cele patru deznodământuri”; „ Numiţi consecinţele comportamentului 
protagonistului în fiecare din deznodământuri”; „Ce tip uman puteţi evidenţia în fiecare dintre cazuri?” etc.
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Aşadar, stimularea interesului de lectură al elevilor la etapa prelectură (chiar dacă această activitate va 
necesita şi o oră şcolară) rămâne dezideratul principal al profesorului, care va selecta cele mai eficace metode/
procedee didactice. Situaţia de opţiune morală, Textul calchiat, Jocul figurilor de stil, În căutarea autorului, 
Restabilirea textului – iată câteva dintre procedeele care pot fi aplicate cu succes de către profesor .

După etapa de prelectură, urmează etapa de lectură explicativă în cadrul căreia, profesorul va apela 
la un set de exerciţii şi întrebări explicative care vor fi atât extratextuale, cât şi intratextuale şi intertextuale. 
Printre sarcinile de lucru intertextuale şi intratextuale se numără: exerciţii de identificare / de recunoaştere 
(„Identificaţi şi extrageţi din text opiniile şi argumentele personajelor vizavi de execuţia lui Svoboda”, „Extrageţi 
din text detalii de portret fizic şi moral al personajului”), întrebări cu răspuns afectiv („Ce impresii v-a produs 
personajul /romanul?”, „Completaţi spaţiile libere: Citind cartea unii vor susţine că......; Citind cartea, eu 
consider că......”), exerciţii de selecţie („Desenaţi drumul lui Harap-Alb de la casa părintească şi până la palatul 
lui Verde-împărat, indicând locurile pe unde a trecut şi obstacolele ce trebuia să le depăşească”, „Reconstituiţi 
biografia personajului principal Ion indicând: locul naşterii, numele şi ocupaţia părinţilor, studiile, profesia, 
statutul social”), exerciţii semantice („Explicaţi sensul următoarelor cuvinte....”), exerciţii de lectură expresivă 
(„Alegeţi fragmentul care v-a plăcut cel mai mult şi pregătiţi-l pentru a-l citi expresiv”, „Extrageţi replica 
personajului şi citiţi-o cu intonaţiile şi tonul adecvate situaţiei şi stărilor sufleteşti pe care el le trăieşte”). 

Pentru formularea unor sarcini de lucru extratextuale se pot folosi următorii itemi: itemi de completare 
(„Completaţi spaţiile libere, conform părerii personale: «Patria este acolo unde..........»; «Patria noastră 
este..........»; «Mai presus de om, de interesele lui particulare este.........»; «Fiecare om îşi face datoria 
aşa............»”; în prelungirea acestui exerciţiu elevii vor extrage de text variantele scriitorului, le vor compara 
cu ale lor, vor formula concluziile de rigoare); itemi subiectivi („Realizaţi o scurtă dezbatere în care să discutaţi 
despre modelele voastre umane, criteriile pe care le aveţi când alegeţi un model, când voi serviţi ca model 
pentru alţii”). Tot în această categorie de sarcini se înscriu şi procedeele didactice: Situaţia de opţiune morală, 
Drepturi şi responsabilităţi, Ce veţi face, cum veţi proceda? etc. 

După lectura explicativă se vor stabili relaţii între opera citită şi alte texte artistice, publicistice, biografice 
etc. (De exemplu „Citiţi următoarea mărturisire a scriitorului Rebreanu: «Câteva luni mai târziu, am aflat că un 
frate al meu, devenit ofiţer artilerist în armata austriacă, adus să lupte pe frontul românesc împotriva românilor, 
a încercat să treacă la români, a fost prins, condamnat la execuţie prin ştreang încă din mai 1917. Şi atunci am 
pornit să caut şi să găsesc negreşit, orice ar fi, mormântul fratelui spânzurat /.../» a) Relaţionaţi citatul respectiv 
cu întâmplările relatate în romanul Pădurea spânzuraţilor. b) Pronunţaţi-vă asupra genezei romanului. c) 
Judecaţi, dacă există, modificările pe care le operează scriitorul în planul evenimentelor reale”)

Comprehensiunea textului, adică înţelegerea coerentă şi substanţială a sensului literal al acestuia, 
presupune intrarea în lumea textului. Pe lângă sarcinile de natură explicativă, vor fi propuse elevilor şi 
exerciţii cu caracter reproductiv (În cazul romanului Ion se împart fişe de lucru pe grupe: „Rezumaţi povestea 
de dragoste dintre Ion şi Florica (grupa I), dintre Ion şi Ana (grupa a II-a), conflictul dintre Ion şi Vasile 
Baciu (grupa a III-a) confruntarea dintre Ion şi George (grupa a IV-a)”, sau se formulează sarcini individuale 
sau frontale:„Relataţi întâmplarea cea mai tensionată a cărţii”; „Relataţi o manifestare de comportament al 
personajului şi motivaţi de ce anume pe aceasta aţi ales-o”; „Ce tipuri de relaţii există între Ion şi Florica, Ion 
şi Ana, Ion şi Vasile Baciu etc.?”) sau exerciţii de argumentare („Supuneţi unei discuţii, opiniile şi argumentele 
ofiţerilor cu privire la execuţia lui Svoboda. Cui îi daţi mai multă dreptate? De ce? Care argumente vi se par 
mai convingătoare?”; „De ce Apostol Bologa nu încearcă să se apere în faţa instanţelor de judecată, acceptând 
execuţia?”; „Determinaţi dacă în romanul Pădurea spânzuraţilor prevalează evenimentele din realitatea 
exterioară sau din planul conştiinţei”). 

Întrebările extratextuale şi intertextuale îl vor ajuta pe elevi să interpreteze opera literară, să se raporteze 
permanent la text, să dea semnificaţii subiective operei („Dezbateţi afirmaţia personajului Weissmann: «Aglae 
este baba absolută fără cusur în rău»”; „Comentaţi sfârşitul tragic al personajului Alecu Ruset. Care este 
eventualitatea unei morţi la începutul ori la mijlocul romanului?”; „Ce semnificaţii comportă următoarele 
simboluri ale romanului Pădurea spânzuraţilor: numele personajului, ştreangul, atmosfera de toamnă 
ploioasă?”; „Interpretaţi titlurile celor două părţi ale romanului Ion de L. Rebreanu” etc).
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Implicat în actul lecturii, cu întreaga sa cultură, cu predispoziţiile psihologice de moment, elevul va 
orienta textul literar în direcţia propriei sale personalităţi. El poate reconstrui un mesaj cu totul diferit de 
cel al operei, un altul în care amestecă o parte a gândirii autorului desprinsă din carte şi alta din gândirea sa. 
Ţinând cont de acest specific al cititorului-elev,  profesorul va insista în intervenţiile sale asupra formării unui 
lector care să gândească, să-şi imagineze şi să interpreteze. Lectura este cea care învolburează, îmbogăţeşte, 
recreează opera literară. Aşadar, această idee trebuie să devină principiul călăuzitor al activităţii profesorului, 
dar şi al elevului, în mod special.
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BUCURIILE COPILĂRIEI MELE

Profesor Ioana Lazia 
Grădiniţa nr. 3 Step by Step, Tulcea

Iniţial am dorit să întitulez acest articol „AMINTIRI DIN COPILARIE” dar am renunţat întrucât pentru 
orice român acest titlu te duce cu gândul la Ion Creangă şi povestirile lui deşi fiecare dintre noi are propriile 
lui amintiri din copilărie.  

Copilăria mea se leagă de Mahmudia, o comună frumoasă din judeţul Tulcea, străjuită pe de o parte de 
dealurile Beştepei iar pe de alta împrejmuită de malurile  Dunării care, privite de sus, se asemăna cu o cravată.

În apropierea sărbătorilor de primăvară sentimentele trăite în copilărie se fac simţite cu o rezonanţă 
aparte, parfumul Dunării împletindu-se armonios cu explozia de culoare a  florilor.

În postul Paştelui, după ce veneam seara de la şcoală, aruncam ghiozdanele şi mergeam să ne jucăm. 
Cele mai îndrăgite jocuri erau: „Borşul”, „9 pietre”, „Topa” şi „Cinciribelea”.
Dintre toate voi descrie Cinciribelea” pentru frumuseţea şi farmecul ei aparte.
Copiii provenind din fiecare mahala, ne luam de umeri şi alergând formam un şir lung cântând :

Cinciribelea,
Radu lu’ lelea
Paraschiţa Parasca
Ş-o mârghie
Ş-o pârghie
Ş-o pană la pălărie.

Primii doi copii din şir ţinându-se de mâini formau un pod pe sub care treceau toţi ceilalţi. Când ultimul 
copil din şir trecea pe sub podul format cei doi copii se aşezau la sfârşitul şirului, moment în care primi doi 
copii aflaţi în acel moment în fruntea şirului formau un nou pod pe sub care întregul grup trecea, mişcarea 
repetându-se.

Şirurile astfel constituite în diverse colţuri ale satului se întâlneau în locul în care se organizau horele, 
şi, unindu-se, formau un şir foarte lung dar care păstra regula mai sus amintită.

Erau seri frumoase când ne bucuram de joc şi de întâlnirea cu ceilalţi copii, majoritatea fiind colegi de 
şcoală.

Flămânzi şi obosiţi dar satisfăcuţi de o seară petrecută pe uliţele satului mergeam acasă cu gândul că a 
doua zi ne vom întâlni din nou.
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NUMĂRUL DE AUR 
 

Profesor Sanda-Florica Niţoi 
Grupul Şcolar „Mihai Eminescu”, Jimbolia 

 
Secțiunea de aur (numită uneori și Raportul de aur, Proporția de aur, Proportia 

divina, Numărul de aur, notată cu litera greacă Φ (phi majuscul) sau și cu φ (phi minuscul), 
care se citesc "fi", este primul număr irațional descoperit și definit în istorie. În secolul V î.Hr. 
matematicianul grec Hispassus din Metapontum a descoperit că Φ este un număr cu un număr 
infinit de zecimale, care nu prezintă nici o regularitate în repetarea lor (adică este neperiodic, și 
anume irațional). El a descoperit că Φ nu poate fi exprimat ca un raport între două numere întregi 
(de ex. 1/2;3/4;76/98;...etc.). 

Numărul de Aur al segmentului a+b din desenul de mai jos este realizat atunci când 
raportul dintre a+b şi a este egal cu raportul dintre a şi b, iar valoarea poate fi calculată din 
ecuația: , care conduce la  , având ca rezultat: 

 

 
 
Secţiunea de aur este unul dintre cele mai misterioase numere, constituind de secole o 

fascinaţie pentru matematicieni şi artişti. Ea reprezenta pentru antici proporţiile perfecte în orice 
domeniu. Ca şi numerele iraţionale   sau e  , pare a face parte din “constituţia”  Universului, 
secţiunea de aur regăsindu-se sistematic în lumea vie. 

Cunoscut în antichitate de vechii înţelepţi, iar apoi în evul mediu de marii învăţaţi 
filozofi, preoţi, alchimişti sau ocultişti, numărul de aur a ascuns întotdeauna mari mistere. 
Secţiunea de Aur este regăsită în ansamblul şi frumuseţea naturii, dar poate fi de asemenea 
folosită pentru a atinge frumuseţea şi echilibrul în artă.   

1.	 Primii care l-au folosit au fost egiptenii, majoritatea piramidelor fiind construite ţinând 
cont de numărul de aur; 

2.	 Grecii au fost însă cei care l-au denumit astfel, folosindu-l atât în arhitectură, cât şi în 
pictură şi sculptură. De altfel el se mai notează şi cu litera grecească "fi", de la sculptorul grec 
Phidias, care a construit Parthenonul pornind de la raportul de aur; 

3.	 Raportul de aur, poate fi definit în diferite moduri, cel mai important concept 
matematic asociat cu regula de aur fiind şirul lui Fibonacci, un şir de numere în care fiecare se 
obţine din suma celor două dinaintea sa: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55 etc.  Pe măsură ce înaintăm în 
acest şir, raportul dintre doi termeni consecutivi tinde spre Phi; 

4.	 Dacă se crează două pătrate mici, de mărimi diferite, unul lângă altul, după care se 
crează un alt pătrat având ca latură lungimea combinată a primelor două pătrate, apoi se 
realizează încă un pătrat în acelaşi mod, şi aşa mai departe, vor lua naştere nişte dreptunghiuri de 
tip Fibonacci. Acestea sunt dreptunghiuri ale căror laturi reprezintă două numere succesive de tip 
Fibonacci în lungime, compuse la rândul lor din pătrate ale căror laturi reprezintă numere 
Fibonacci, sau cu alte cuvinte, raportul dintre laturile acestor dreptunghiuri este egal cu 
Secţiunea de Aur;  
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5.	 Se poate crea o spirală de tip Fibonacci trasând sferturi de cerc în fiecare pătrat de la 
punctul precedent.  O curbă asemănătoare se poate întâlni în natură în cochilia melcilor (spirala 
de aur); Spiralele logaritmice se întâlnesc destul de des şi în natură. De exemplu carcasa unui 
melc, colţii unui elefant sau conurile de pin au formă de spirală. La orice melc de mare 
(“nautilus”) spirala conţine întotdeauna magicul număr PHI, în sensul că raportul oricăror două 
distanţe de la un arc de spirală la altul adiacent are aceeaşi valoare, desigur tot PHI. Acelaşi 
rezultat îl întâlnim şi la spirala generată de apa (vârtejurile), mişcarea curenţilor de aer în spirală; 

6.	 Dreptunghiul de Aur are proprietatea specială că raportul dintre lungime şi lăţime este 
egal cu Raportul de Aur. Aceasta e considerată cea mai armonioasă dintre formele geometrice. 
El, dreptunghiul de aur, apare în natură, muzică şi, de asemenea, este folosit deseori în artă şi 
arhitectură; 

7.	 În pictură a fost folosit mai ales în Renaştere, probabil cea mai discutată utilizare a 
acestui concept fiind în tabloul lui Leonardo da Vinci, "Mona Lisa". Capul, ca şi restul corpului e 
compus utilizând raportul de aur. Cel mai faimos tablou din lume este un exemplu foarte bun 
pentru a vedea cum a folosit da Vinci raportul de aur în artă. Dreptunghiul din jurul chipului 
Mona Lisei, este un  dreptunghi  de aur. Dimensiunile picturii în sine formează un dreptunghi de 
aur. De asemenea, proporţiile corpului Mona Lisei, dezvăluie mai multe raporturi de aur; 

8.	 Secţiunea de aur a fost folosită extensiv de Leonardo da Vinci. Toate dimensiunile 
cheie ale camerei şi ale mesei în tabloul lui da Vinci, “Cina cea de Taina”, se bazau pe Secţiunea 
de Aur, care era cunoscută în perioada renascentistă ca “Proporţia Divină”; 

9.	 Păstrarea deliberată a proporţiilor PHI la catedrala Notre Dame de Paris; 
10.	 În prima jumătate a secolului trecut pictorul Piet Mondrian utilizează în picturile sale 

"dreptunghiul de aur", având raportul laturilor de aproximativ 1.618... De fapt, lucrările sale sunt 
alcătuite numai din asemenea dreptunghiuri. Până şi în muzică apare acest raport, se presupune 
ca Bach sau Beethoven au ţinut cont de el în compoziţiile lor; 

11.	 Multe plante au aranjamentul frunzelor dispus într-o secvenţă Fibonacci în jurul 
tulpinei. Anumite conuri de pin respectă o dispunere dată de numerele lui Fibonacci, şi de 
asemenea aranjarea seminţelor de floarea soarelui. Inelele de pe trunchiurile palmierilor respectă 
numerele lui Fibonacci. Motivul pentru toate acestea este realizarea unui optim, a unei eficiente 
maxime. Astfel de exemplu, urmând secvenţa lui Fibonacci, frunzele unor plante pot fi dispuse 
astfel ȋncât să ocupe un cât mai mic spaţiu şi să obţină cât mai multă lumină de la soare; 

12.	 Flori (dispunerea petalelor). Ideea dispunerii frunzelor ȋn acest mod pleacă de la 
considerarea unghiului de aur de 222, 5 grade, unghi care împărţit la întregul 360 de grade va da 
ca rezultat  cifra 0.61803398..., cunoscută ca raţia şirului lui Fibonacci. Raportul dintre distanţa 
de la o spirală la urmatoarea din inflorescenţa seminţelor florii soarelui este PHI! Acelaşi raport 
poate fi găsit şi la alte plante ce prezintă forme în spirală, precum conurile de brad sau ananasul. 
Multe alte plante (precum trandafirii) au ca număr de petale un număr din seria lui Fibonacci 
(sau foarte apropiat de acesta). Numărul petalelor florilor este de cele mai multe ori, un număr al 
secvenţei Fibonacci; 

13.	 Furnica are corpul împărţit în trei segmente, după diviziunea de aur;  
14.	 Amplasarea cercurilor ornamentale pe aripile fluturelui “cap de mort” se găsesc într-

un mod remarcabil la întretăierea dreptunghiurilor divizate după acelaşi raport PHI! 
15.	 Raportul dintre numărul albinelor şi al bondarilor din orice colonie este PHI! De 

exemplu, la 1000 de albine găsiţi întotdeauna 618 bondari (1000 / 618 = 1.618, deci PHI!); 
16.	 Amplasarea ochiului, aripii şi cozii delfinului respectă proporţia PHI! Fiecare parte 

fiziologică esenţială a unui peşte al acestei specii se găseşte la intersecţii ale unei grile divizate în 
raporturi PHI! 

17.	 O altă constantă a raportului PHI este observată la ornamentul ochiului din coada 
păunului; 

18.	 Ochii, gâtul, aripioara şi alte puncte marcante ale fizionomiei pinguinului sunt 
amplasate proporţional, după rigla divizată în raporturi constante PHI! 

19.	 Toate elementele faciale esenţiale ale tigrului sunt amplasate la întretăierea grilei 
divizate dupa PHI! 
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20.	 Locul ramificării multor specii de plante se produce la distanţe procentuale cu 
numerele şirului lui Fibonacci, deci conform rapoartelor de valoare constantă PHI! 

21.	 Nici corpul uman nu este ferit de acest număr de aur: Raportul dintre distanţa de la 
pământ la sold şi cea până la umeri este PHI! Raportul dintre distanţa de la pământ la şold şi cea 
până la genunchi este tot PHI! Raportul dintre distanţa de la cot la încheietura palmei şi cea până 
la vârful degetului mijlociu este PHI! Raportul dintre distanţa de la vârful degetului mijlociu la 
umărul unui corp uman şi cea până la cot este tot PHI!  

22.	 Chipul omului are la bază acest principiu. De exemplu, raportul dintre distanţa de la 
linia surâsului (unde se unesc buzele) până la vârful nasului şi de la vârful nasului până la baza 
sa este aproximativ raportul de aur. Faţa umană este caracterizată, din punct de vedere estetic 
prin câteva dimensiuni principale: distanta între ochi, distanţa dintre gură şi ochi şi distanţa 
dintre nas şi ochi, dimensiunea gurii. În ştiinta esteticii se apreciază ca faţa este cu atât 
considerată mai placută ochiului cu cât aceste dimensiuni respectă mai bine secvenţa lui 
Fibonacci.  

23.	 De asemenea, dinţii sunt dispuşi tot conform aceluiaşi principiu; Gura şi nasul sunt 
plasate la distanţe proporţionale după PHI relativ la distanţa dintre ochi şi bărbie. Până şi 
dimensiunile dinţilor respectă proporţia divină. Mai mult decât atât, se pare ca frumuseţea umană 
e cu atât mai apreciată şi persoana e cu atât mai puţin expusă la problemele de sănătate, cu cât tot 
mai multe elemente fizionomice sunt plasate după punctele de întretăiere în PHI! 

24.	 Mâna umană are 5 degete, fiecare deget având 3 falange separate prin 2 încheieturi 
(numere în secvenţă). În medie, dimensiunile falangelor sunt: 2cm, 3cm, 5cm. În continuarea lor 
este un os al palmei care are în medie 8 cm; Raportul dintre distanţa de la cot la încheietura 
palmei şi cea până la vârful degetului mijlociu este PHI! Raportul dintre distanţa de la vârful 
degetului mijlociu la umărul unui corp uman şi cea până la cot este tot PHI. Falangele degetelor 
sunt la puncte de întretăiere dupa PHI; 

25.	 Încă în studiu, se pare însă că şi raportul temporal dintre bătăile sistolice ale inimii 
umane s-ar petrece după o proporţie PHI! 

26.	 Chiar şi structura de bază a ADN-ului este clădită în spirală şi prezintă rapoarte de 
valoare constanta PHI! Să fie oare esenţa propagării simetriei divine la toate organismele vii? 
Mai mult, molecula măsoară 34 pe 21 la fiece ciclu complet al dublei sale spirale elicoidale. 34 si 
21 sunt ambele numere Fibonacci, iar raportul lor e o valoare foarte apropiată de PHI 
(1.6190…)! 

27.	 Inelele lui Saturn sunt divizate la două puncte PHI! Mai multe planete din sistemul 
solar prezintă proprietăţi (precum perioada de rotaţie) cu valori apropiate sau derivate din PHI. 
Pământul şi Venus sunt amplasate faţă de Soare într-o ciudată relaţie implicând valoarea PHI. 
Mediile distanţelor orbitale relative de la o planetă la alta a sistemului solar au valori ce 
aproximează PHI; 

28.	 Descoperiri recente arată că universul însuşi ar putea avea forma unui dodecadron (o 
figură geometrică tridimensională din 12 feţe pentagon), bazat de asemenea pe phi; 

În mod inexplicabil, PHI poate fi întâlnit, prin constanţa proporţiilor şi a simetriilor, la 
plante şi animale. Mai mult, universul întreg pare a fi clădit pe baza fundamentală a simetriei 
divine. E foarte posibil ca totul să fie mai târziu explicat de o lege naturală ale cărei ecuaţii nu au 
fost încă descoperite. Şi mai fascinant este ca această lege să poată explica chiar modul în care se 
formează şi evoluează viaţa pe Pământ şi chiar în întregul univers. 
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