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Slobozia\Ialomiţa 

Profesorul model pentru a crea cadrul optim de învăţare este necesar să ţină cont de 
anumite criterii în aplicarea metodelor moderne de învăţare, cum ar fi: competenţele ce urmează 
a fi dezvoltate la elevi, nivelul intelectual şi capacităţile elevilor, resursele materiale accesibile şi 
gradul de complexitate al conţinutului. Astfel metodele inovative trebuie adaptate acestor criterii, 
pentru ca procesul instructiv-educativ să se desfăşoare într-un cadru activ-participativ, de 
stimulare a învăţării. 

Metodele inovative de învăţare sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării şi 
dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează 
interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe, asigurând perfecţionarea şi optimizarea 
demersului educaţional.  

Metodele utilizate la preşcolari sunt atât cele “clasice”, cât şi cele “moderne”; numai 
abilitatea cadrului didactic poate face ca orice metodă folosită să stârnească interesul copilului 
preşcolar şi să-l determine să înveţe în modul cel mai plăcut: prin joc. Cele mai utilizate metode 
interactive sunt cele care canalizează energiile creatoare ale preşcolarilor în direcţia propusă, le 
captează atenţia, stimulează mecasnismele gândirii, ale inteligenţei, voinţei, motivaţiei şi 
imaginaţiei şi îi implică afectiv în ceea ce fac.  

Procesul de formare interactiv presupune acţiune atât din partea profesorului cât şi din 
partea elevului.  

Metodele inovative presupun o învăţare prin comunicare, prin colaborare, care produce o 
confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi 
dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din 
interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui grup.  

În învăţământul preşcolar sunt utilizate o multitudine de metode moderne însoţite de 
tehnici specifice şi resurse materiale, dintre care amintim: 

 1. Explozia stelară - steluţa mare şi 5 steluţe mici  

2. Lotus- flori de nufăr mici şi o floare de nufăr mare  



3. Bula dublă-două cercuri mari de culori diferite câte patru cercuri mici de culori 
diferite, săgeţi lungi şi scurte 

 4. Predarea/învăţarea reciprocă -palete colorate cu întrebări, ecusoane, coroniţe  

5. Ciorchinele-cercuri sau ovale de două mărimi şi două culori, săgeţi 

 6. Cubul-un cub sau tot atâtea cuburi câte tematici predaţi, 6 plăcuţe cu descrie, compară, 
analizează, argumentează, asociază, aplică, simboluri pentru copii  

7. Pălăriuţe gânditoare-albă, roşie, galbenă, verde, albastră neagră 

 8. Piramida şi diamantul –suport de lucru, pătrate sau benzi de carton de culori diferite 

 9. Mozaicul –fişa expert, ecusoane, chestionar de evaluare-ilustrat  

10. Diagrama Venn – fişe de lucru, ecusoane 

Aşadar aplicarea cu regularitate a metodelor inovative, de cooperare, duc în timp la 
rezultate superioare, relaţionări heterogene mai pozitive, motivaţie intrinsecă mai mare, respect 
de sine mai crescut şi dezvoltă abilităţi sociale deosebite, solicitate de piaţa muncii. 
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