
METODE INOVATIVE ÎN DEMERSUL DIDACTIC LA PREŞCOLARI 

 

METODA „TRENULEŢULUI RADU” 

  Radu este un trenuleţ viu, care trăieşte multe aventuri, zilnic. El îşi adaugă din când în când 
vagoane pe parcursul unui an  şcolar/ semestru/ etc.Vagoanele reprezintă calităţi, sau trăsături 
personale( marcate prin cuvânt/imagine), prin care copiii vor  exersa autoaprecierea pozitivă în 
diferite situaţii educaţionale şi prin care se promovează imaginea de sine, prin manifestarea ca 
persoană unică, cu caracteristici specifice. 

Trenuleţul porneşte în călătorie; acesta întâlneşte multe obstacole în drumul său, de aceea pentru 
a le putea depăşi cu bine , are nevoie de calităţi/trăsături de personalitate pe care le avem fiecare 
dintre noi: curaj, atenţie, curiozitate, etc. 

Cadrul didactic expune o scurtă relatare/povestioară(trenuleţul porneşte în călătorie....), însoţită 
de mimică, gesturi, materiale concrete, imagini,  prin care sugerează exact trăsătura/calitatea pe 
care doreşte să o dezvolte/formeze la copil. Copiii sunt aşezaţi pe covor, sau într-un cadru relaxat 
, în cerc, faţă în faţă, astfel încât fiecare să se poată vedea. Trenuleţul duce la început doar un 
singur vagon, reprezentând calitatea pe care dorim să o formăm/dezvoltăm(vagonul este colorat 
din carton, hârtie, etc, are imagine şi scris , care poate fi realizat împreună cu copiii). Acesta se 
expune apoi  la vedere în sala de grupă, la nivelul copilului, pentru ca acesta să poată 
vizualiza/atinge oricând doreşte, amintindui-se mereu calitatea respectivă.Pe parcurs se vor 
adăuga vagoane colorate diferit, în funcţie de calităţile pe care dorim să le dezvoltăm copiilor. 

Copiii sunt stimulaţi să vorbească, să emită idei, să expună situaţii similare despre sine, pentru a 
se întări respectiva calitate. 

Metoda poate fi utilizată cu succes în cadrul Activităţilor de Dezvoltare Personală, la Întâlnirea 
de dimineaţă, sau ca punct de plecare pentru alte activităţi. 

Principiile de bază ale acestei metode sunt în concordanţă cu  Noul Curriculum pentru Educaţie 
Timpurie şi Reperele Fundamentale în dezvoltarea copiilor de la naştere la 7 ani: 

1. Interiorizării şi proiecţiei- Se creează pentru copii situații și impresii pline de revelații. 
Ceea ce întâlnește trenuleţul, întâlneşte copilul, de fapt, în viaţa reală, în societatea de 
azi, ceea ce îl afectează trebuie exprimat prin mișcare sau limbaj, joc sau creație, prin 
contact direct, sau  cu persoane. 

2. Repetiției-  repetiția oferă lecţii de viaţă, aminteşte în diferite momente ale zilei, 
trăsătura     respectivă, atunci când situaţia o impune. 

3. Experienței directe- Experiența de lume a copilului este  formată din propriile 
experiențe, el trebuie să perceapă concret lumea, să fie conștient de ceea ce trăieşte, că 
este persoană unică, că are dreptul să simtă, să reacţioneze, să se exprime. 

4. Participării interactive-Oamenii/copiii  participă la activitatea lumii atunci când oferă 
ceva , când îşi aduce aportul, când construiesc, când acţionează, de fapt, în orice 
manieră ar fi;  
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