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 Programa şcolară reprezintă  principalul ghid al cadrului didactic, punctul de plecare  în 
realizarea proiectării didactice. În elaborarea acestui document s-a ţinut cont de tendinţele 
actuale  din pedagogie, de evoluţia învăţământului preşcolar din ultimii ani, precum şi de nivelul 
de maturitate al copiilor şi de evoluţiile din domeniul informaţiilor şi al tehnologiilor moderne. 
Mai departe, s-a ţinut cont de faptul că educaţia a dobândit noi conţinuturi bazate pe valori 
democratice şi aspiraţii moderne ale indivizilor. Astfel, se îndepărtează de esenţa sa primară, de 
transmitere de cunoştinţe, orientându-se spre formarea de atitudini şi comportamente, fiecare 
copil este ajutat să-şi dezvolte propriul potenţial, să fie creativ, motivat să înveţe pe tot parcursul 
vieţii, să comunice şi să colaboreze cu alţii. 
 La baza acestui document curricular se află principiul interesului superior al copilului 
care trebuie să primeze în toate acţiunile care privesc copiii. Aceasta înseamnă că fiecare copil 
trebuie înţeles ca un univers în sine, al cărui interes nu poate fi stabilit decât printr-o continuă şi 
responsabilă raportare la ansamblul relaţiilor sociale de care depinde evoluţia şi dezvoltarea 
copilului. 
 Programa actuală cuprinde toate activităţile existente în interiorul structurii 
organizaţionale a grădiniţei de copii, menite să stimuleze dezvoltarea intelectuală, afectivă, 
socială şi fizică a fiecărui copil în atingerea finalităţilor educaţiei timpurii. 
 Programa indică obiectivele, temele şi subtemele la fiecare disciplină, timpul afectat 
pentru fiecare dintre acestea. 
 Obiectivele cadru sunt formulate în termeni de generalitate şi exprimă competenţele care 
trebuie dezvoltate pe durata învăţământului preşcolar, pe cele cinci domenii experienţiale, care 
transcend graniţele dintre discipline şi se întâlnesc cu domeniile tradiţionale de dezvoltare a 
copilului. 
  Obiectivele de referinţă, precum şi exemplele de comportament sunt formulate pentru 
fiecare temă în parte şi fiecare domeniu experienţial, ţinându-se cont de posibilităţile, interesele, 
nevoile fiecărui preşcolar, în raport cu ritmul propriu de dezvoltare al acestuia. 
 De subliniat faptul că atât obiectivele de referinţă, comportamentele selectate, cât şi 
sugestiile de conţinuturi, au caracter orientativ, au menirea de a sprijini cadrele didactice aflate la 
început de drum. 
 De asemenea, structura flexibilă a conţinuturilor oferă  educatoarelor libertatea de decizie 
aproape completăcu privire la tipurile de conţinuturi pe care le oferă copiilor şi o autonomie 
sensibil egală în privinţa metodologiei de propunere a acestor conţinuturi. Astfel, cadrele 
didactice au posibilitatea de a organiza spaţiul educaţional pe sectoare sau zone de interes, 
amplasarea materialului didactic la nivelul copilului şi schimbarea acestuia în funcţie de tema 
propusă. Un astfel de mediu educaţional, în care copilul explorează, dă posibilitatea educatorului 
de a observa cu uşurinţă nevoile, interesele, aptitudinile  fiecărui copil.  
 Pe lângă programa formală ( planul de învăţământ, materiale auxiliare, conţinuturi pentru 
activităţi), aceasta mai cuprinde şi programa informală ( activităţi extracurriculare), care pune 
accent pe calitatea relaţiilor interumane, pe relaţiile dintre gradiniţă şi familie . 
 Programa informală, activităţile extracurriculare, este generoasă în tematici şi activităţi ce 
au în vedere crearea de oportunităţi de petrecere a timpului liber, educaţia pentru valori, 
valorizarea talentelor, etc.. 
 În mod deosebit se pune accent pe relaţiile gradiniţei cu părinţii, implicarea activă a 
familiei în educarea copiilor lor desfăşurată în grădiniţă. Această implicare nu se rezumă numai 
la participarea financiară , ci şi la participarea în luarea deciziilor la nivelul grupei şi al 
grădiniţei, la prezenţa lor în sala de grupă în timpul activităţilor. 



 Un alt accent este pus pe antrenarea şi coordonarea eforturilor celor trei parteneri: cadre 
didactice, copii, părinţi şi a celorlalţi parteneri educaţionali din comunitate, a căror implicare este 
la fel de importantă. Deschiderea grădiniţei către comunitate, către exterior, este foarte 
importantă, astfel învăţarea de la alte personae din exterior este la fel de valoroasă precum cea de 
la un cadru didactic. 
 Astfel, actuala programă  nu se bazează pe transmitere de informaţii,  ci pe formarea de 
capacităţi, deprinderi şi competenţe pentru viaţă, care să-i permită tânărului să-şi găsească locul 
într-un sistem flexibil şi dinamic.  
 Dacă am încerca să ne gândim ce ar însemna ca acest document să nu existe ( aici 
referindu-ne la întregul act didactic care este planificat atât pe termen scurt, cât şi pe termen 
lung) răspunsul ar fi unul singur, şi aici ne referim la finalitatea procesului de formare a 
copilului, la viitorul tânar, care s-ar defini ca o persoana inadaptabilă, care nu are un sistem de 
valori propriu, şi mai departe la o societate fără echilibru. 
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