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 Scopul nostru, al educatoarelor, este de a pregăti corespunzător copiii pentru școală și 

pentru viitoarea viață socială, care este tot mai complexă, iar ei trebuie să accepte aceste 

schimbări permanente și să devină ei înșiși factori ai schimbărilor viitoare. 

Spre deosebire de învățământul tradițional, în care planificarea temelor se face semestrial, 

planificarea temelor și subtemelor în cadrul metodei proiectelor se face conform cerințelor 

copiilor, pe una sau mai multe săptămâni. 

În curriculum actual experienţa directă prin contact cu mediul concret face posibilă 

înţelegerea informaţiilor obţinute prin toţi analizatorii. Se dezvoltă prin joc şi activităţi atractive, 

capacitatea de a prelucra informaţii într-un fel unic, conform unicităţii personalităţii copilului. 

●Copiii învaţă să sesizeze aspecte esenţiale ale obiectelor, fenomenelor, proceselor din jurul lor, 

să se organizeze în spaţiul limitat sau infinit pentru ei, învaţă să caute într-un mod nou, 

cooperând în grup.  

●Explorează din proprie iniţiativă sau conform unui algoritm stabilit, învaţă să-şi verifice 

rezultatele.  

● Găsesc soluţii, răspunsuri la probleme. 

● Îşi exprimă fără reţinere ideile, emoţiile, trăirile. 

● Intuiesc cum se va finaliza o acţiune, o plimbare, proiectul. 

● Relaţionează eficient pentru realizarea sarcinilor, pentru un scop comun. 

● Combină inteligent materialele, ideile, realizând lucruri şi idei noi. 

● Vizualizează comportamente, relaţii diferite şi învaţă să le clasifice. 



● Copiii argumentează alegerile, faptele, dau explicaţii, concep strategii de învăţare, îşi valorifică 

informaţiile anterioare în situaţii noi de învăţare, interpretează roluri, învaţă să unifice rezultatele 

pentru aflarea adevărului despre o situaţie.  

 ●Copiii demonstrează prin implicare, căutare, investigare, competenţele individuale dar şi 

competenţe de relaţionare.   

●Proiectele valorizează copiii. 

● Proiectul oferă posibilitatea reflecţiei asupra rezultatelor, comportamentelor în timpul lucrului, 

asupra implicării, asupra produselor realizate, asupra consecinţelor, iresponsabilităţii în 

respectarea regulilor, etapele proiectării. 

 De exemplu, în cadrul proiectului tematic „Iubim animalele” desfășurat la grupa mare 

copiii au avut la dispoziție următoarele materiale:  

La sectorul Bibliotecă- Cărţi şi reviste cu imagini despre animale domestice şi sălbatice, Caiete 

şi fişe adecvate teme, jetoane,pliante, albume, dvd-uri , cd-uri cu cântece. 

La Artă- Creioane negre, colorate, acuarele, pensule, plastilina,planşete, coli de hârtie, lipici, 

hârtie glace. 

La sectorul Știință – Enciclopedii, planşe cu animale sălbatice/domestic, jucării, mulaje. 

La Joc de masă- Puzzle, jocul culorilor, loto cu animale. 

 Precum și un inventar de probleme: 

 

 

CE ȘTIM ? CE NU ȘTIM ȘI VREM SĂ ȘTIM? 

-animalele domestice, păsările de curte trăiesc 

pe lângă casa omului; 

-că animalele salbatice trăiesc în pădure; 

-să enumerăm animale 

domestice,sălbatice,păsări de curte,animale 

polare,animale marine; 

-care sunt părţile componente ale corpului 

animalelor domestice, sălbatice,ale păsărilor de curte 

şi nu în ultimul rând ale celor acvatice şi cele de la 

polul nord; 

-care sunt foloasele şi pagubele pe care le aduc; 

-care sunt mediile de viaţă ale animalelor; 



-că omul ajută animalele; 

    - existenţa animalelor sălbatice şi a celor din 

junglă 

    - părţile corpului unui animal 

    -au nevoie de adăpost 

-au nevoie de hrană 

 

    -caracteristici ale diferitelor animale, hrana, adăpost; 

    -cum trebuie să ne ferim de boli pe care le transmit 

animalele; 

- ce este jungla, polul nord’ 

- ce sunt eschimoşii; 

- cum se numesc locuinţele eschimoşilor; 

- de ce trăiesc unele animale în grădina zoologică 

- au nevoie de protecţie?de ce? 

- sunt folositoare/dăunătoare? 

- Curiozitati despre animale? Cel mai...? 

(clasificări) 

 

 

Pe baza inventarului s-a realizat harta proiectului, ilustrată cu poze, cu desene ale copiilor 

și cu imagini scanate din cărțile existente în biblioteca grupei. Harta și inventarul de probleme au 

fost afișate, împreună cu un poster și scrisoarea de intenție pentru părinți, într-un loc vizibil și 

ușor de cercetat pentru copii. Astfel, au putut să îmbunătățească harta proiectului pe tot parcursul 

derulării lui. 

Lumea în care se nasc copiii de astăzi este într-o permanentă schimbare, este complexă, 

iar aceştia trebuie pregătiţi să înţeleagă şi să accepte modificările, să devină ei înşişi factori ai 

schimbării viitoare.De aceea, nu contează cantitatea cunoştinţelor, ci competenţele psiho-sociale 

formate copiilor, capacitatea de luare a deciziilor, rezolvarea situaţiilor problemă, gândirea 

creativă, empatia. 
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