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Interacțiunea și comunicarea cu preșcolarii în grădiniță se desfășoară în mediul social al 
grupului educativ, cu deosebire pe niveluri apropiate de vârstă. Grupa de preșcolari se structurează 
după valorile formative, emoționale, morale, interactive și participative, specifice preșcolarilor mari, 
mijlocii și mici, având ca elemente comune: jocul, motivația participării la joc, împreună cu ceilalți 
copii, sub îndrumarea educatoarei. 

Distingem interacțiunea între copii și interacțiunea copiilor cu educatoarele și adulții din 
grădiniță. Scopurile interacțiunii cu preșcolarii pot fi: intercunoașterea, comunicarea prin conversație 
și dialog, cooperarea și colaborarea în acțiuni comune de joc și de învățare, competiția sau negocierea 
în situații de concurs, mediere, intervenție în neînțelegeri ori conflicte. Orice formă de interacțiune 
educativă cu preșcolarii în grădiniță presupune un fundament emoțional-motivațional pozitiv, prin 
care copiii sunt încurajați și antrenați să interacționeze. 

Interacțiunea educațională cu preșcolarii stă la baza învățării rolurilor și conduitelor sociale, 
ca principalul instrument de socializare controlată, după criterii și valori formative, etice, estetice, 
cognitive, cum ar fi: 

 Respectul între partenerii de interacțiune; 
 Facilitarea bunei înțelegeri și a reciprocității în rolurile interactive: în joc, competiții, acțiuni 

comune de învățare sau evaluare; 
 Comportarea frumoasă și exprimarea frumoasă prin atitudini și expresii verbale. 

Deficitul valoric al interacțiunii cu preșcolarii (fie și perturbarea unei valori de interacțiune) 
generează caracterul negativ al întregului proces de interacțiune, cum ar fi: neînțelegere, intoleranță, 
dezinteres și neparticipare, neatractivitate și retragerea din interacțiune, conflicte, ignorarea relațiilor 
de interacțiune; toate acestea generează nemulțumire, instatisfacție în raport cu mediul social de 
interacțiune în grupă. Fenomenul de respingere a interacțiunii din grupa de preșcolari apare ca urmare 
a acumulării unor dezamăgiri emoționale  și insatisfacții motivaționale. 

În consecință, evaluarea permanentă a indicilor de satisfacție intersubiectivă a participării la 
interacțiunea din grupa de preșcolari reprezintă un important criteriu, cu rol de reglare și intervenție 
în optimizarea interacțiunilor pozitive ale grupei de preșcolari. 
 Observațiile noastre asupra grupelor de preșcolari angajate în joc de grup pot fi rezumate prin 
raport cu conduitele de participare ale copiilor, astfel: 

 În interacțiunea bazată pe bună comunicare, prietenie și reciprocitate, cu susținerea 
partenerilor de joc, atmosfera de grup susține angajarea copiilor cu satisfacția participării și 
facilitarea integrării în interacțiunile de grup; 

 În interacțiunea bazată pe competiție, spirit individualist de respingere ori marginalizare, cu 
acaparare a jucăriilor, contrazicere, impunerea voinței, tonul ridicat și vorbirea inadecvată în 
comunicare, se generează retragerea unor copii din interacțiune, insatisfacții, chiar emoții 
negative de supărare, negativism, plâns. 
Acordul în interacțiunea de joc generează înțelegere, bună comunicare,  bucurie de joc și 

participare prin cooperare: ,,facem împreună”, ,,te ajut și eu", ,,mergem până aici", ,, putem să facem 
asta așa, ca să reușim". 
 Dezacordul și confruntarea, opoziția, rivalitatea, confiscarea jocului și a jucăriilor generează 
conflicte, supărări, interacțiuni negative. 
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 În raport cu interacțiunea, comunicarea reprezintă acel tip de interacțiune în care partenerii 
schimbă mesaje, generează și primesc mesaje, alternând rolurile ca parteneri de interacțiune. 
 Interacțiunea de comunicare în joc a preșcolarilor poate fi evaluată după: natura întrebărilor și 
răspunsurilor în dialog, tonul și limbajul de conversație, atitudinile de acord sau dezacord cu grupul.  
            Exemple: 

 Atitudinea de solidaritate: ,,Este bine așa cum faceți voi aici garajul, aduc și eu mașina de 
pompieri!" 

 Atitudinea de destindere, care aduce glume, râsete: ,,Ha, suim calul la etaj?" 
 Atitudinea de acord: ,,Așa da, acolo pui scara de pompieri!" 
 Atitudinea de dezacord: ,,Nu așa, nu faci bine, dă-mi mie să fac eu!" 
 Atitudinea de antagonism: ,,Și nimic nu ați făcut bine, eu nici nu vreau să  vă arăt cum se face 

mai bine!" 
Intervenția educatoarei este una reglatorie și normativă, pentru că stabilește și clarifică reguli de 

interacțiune în comunicare, evaluează și apreciază abaterile copiilor de la reguli și norme, 
asigurându-se că au ințeles erorile și sunt motivați/angajați în corectarea conduitelor greșite de 
interacțiune. Modelul de intervenție al educatoarei în interacțiunile greșite ale copiilor se bazează pe 
bunăvoință și nepărtinire în aprecieri juste și realiste în raport cu adevărul evenimentelor. Disciplina 
dialogului îi învață pe preșcolari și atitudinea ascultătorului, ce acordă atenție partenerilor de 
conversație, pe un ton echilibrat și conduite prietenoase. 
 În evaluarea proceselor de interacțiune a preșcolarilor în grup, educatoarea are în atenție și: 

 Motivația copiilor pentru scopurile propuse în grup (există dezacorduri?); 
 Frecvența/raritatea interacțiunilor dintre copii în cadrul fiecărui tip de activitate educativă 

(sunt copiii participativi?); 
 Comunicarea pozitivă între copii (care sunt valorile și calitățile comunicării?); 
 Cooperarea și competiția în cadrul grupei (cum realizez incluziunea prin interacțiune?); 
 Cunoașterea și asumarea rolurilor în interacțiunile de grup (eventual ambiguitatea rolurilor). 
Rolul educatoarei în interacțiunea cu preșcolarii nu este totdeauna de lider, ori persoană 

autoritară; uneori este rolul de animator sau facilitator al jocului. 
Când educatoarea devine animatorul grupului de joc, rolul principal este de a stimula motivația, a 

facilita participarea, a observa interacțiunea, a livra grupului elemente de surpriză, prin care sporește 
bucuria de interacțiune și uimirea noului, neașteptat. Exemplu: ,,Acum vine în jocul nostru 
dinozaurul Roky cu o navetă spațială de pe altă planetă. Ce pregătim noi pentru el? Ce surprize avem 
pentru dinozaur?" 

Evaluarea, cunoașterea intensității interacțiunii din grupă poate fi realizată periodic prin aplicarea 
testului sociometric, prin care identificăm: copiii preferați, respinși, rolurile de lider, relații în perechi 
sau în microgrupuri (3-5 copii apropiați în echipe). Intervențiile în ameliorarea și dinamizarea 
interacțiunii în grupa de preșcolari se conduc după scopurile și valorile educative, etice, cognitive, 
estetice. Criteriile normative sunt acelea ale unei educații de calitate. 
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