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             Învăţământul preşcolar actual urmăreşte abordarea întegrală a copilului şi a 
educaţiei sale, nediscriminarea educaţiei, implicarea familiei şi a comunităţii în 
educaţia copilului, dezvoltarea politicilor educative de responsabilitate, precum şi 
dezvoltarea organismelor societăţii civile care să promoveze alternative 
educaţionale specifice vârstei. 

             Copilul e participant activ pentru că  întâlneşte probleme, situaţii complexe 
pentru mintea lui de copil, dar în grup prin analize, dezbateri, descoperă 
răspunsurile la toate întrebările, rezolvă sarcini de învăţare, se simte responsabil şi 
multumit în finalul activităţii. Efortul copiilor este unul intelectual de exersare a 
proceselor psihice şi de cunoaştere, de abordare a unor demersuri intelectuale 
interdisciplinare decât cele clasice prin studiul mediului concret şi prin corelaţiile 
elaborate interactiv în care copii îşi asumă responsabilitatea şi verifică soluţii, 
elaborează sinteze în activităţi de grup, individual, în perechi. Lumea în care trăim 
se schimbă şi odată cu ea educaţia, sursele de informare pentru adulţi şi copii sunt 
multe încât pentru cei atraşi de nou, de spectaculos, una pare mai atractivă decât 
alţi. Unul din obiectivele concrete ale reformei de învăţământ românesc este şi 
reevaluarea conţinuturilor de predare--învăţare, conţinuturi care implică 
convertirea învăţământului dintr-un preponderent reproductiv într-unul  în esenţă 
creativ. Conţinuturile sunt orientate spre copil şi se adresează nouă, educatoarelor 
care avem posibilitatea să ne punem în valoare creativitatea şi libertatea de a alege 
tema şi mijloacele de realizare în funcţie de specificul grupei grădiniţei şi a 
comunităţii locale. Noile unităţi de învăţare propuse de programă actuală pentru 



învăţământul preşcolar au în vedere simplificarea activităţilor în ceea ce priveşte 
bogăţia înformaţiilor abordate în cadrul fiecăruia cât şi din  perspectiva organizării 
acestora. 

         Prin metodele interactive, de grup copiii îşi exersează capacitatea de a 
selecta, combina în viaţa lucruri de care vor avea nevoie în viaţa de şcolar şi de 
adult. Stimularea creativităţii copiilor este favorizată de metodele interactive, copiii 
descoperă o nouă experienţă, interrelaţionăm în grupuri de învăţare activă aceea de 
a studia, investiga şi căpăta încrederea în capacităţile individuale şi ale grupului. 
După fiecare metodă aplicată se pot obţine performanţe pe care copiii le percep şi-i 
fac responsabili în rezolvareasarcinilor de grup să aibă răbdare cu ei, exersând şi 
toleranţa reciprocă. 
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