Proiectul pentru Reforma
Educaţiei Timpurii (P.R.E.T.)
Scopul general al Proiectului pentru Reforma Educaţiei Timpurii este acela de a îmbunătăţi
calitatea infrastructurii sistemului de educaţie preşcolară şi de a se adresa nevoilor de bază ale copiilor
prin intermediul îmbunătăţirii serviciilor, pentru a le permite acestora să-şi valorifice potenţialul într-un
grad maxim şi să îi pregătească pentru un start bun la şcoală şi în viaţă.
Mai precis, P.R.E.T. urmăreşte:
• Să îmbunătăţească infrastructura actuală a sistemului de educaţie timpurie pentru copiii de la 3 la 6/7
ani prin reabilitarea şi dezvoltarea unităţilor de educaţie;
• Să îmbunătăţească nivelul calităţii educaţiei preşcolare prin perfecţionarea cadrelor didactice şi
asigurarea unor materiale didactice corespunzătoare;
• Să eficientizeze sistemul educaţional prin crearea Centrelor de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare,
precum şi prin dezvoltarea sistemului de management educaţional al Ministerului Educaţiei, Cercetării
şi Tineretului.
Proiectului pentru Reforma Educaţiei Timpurii se va desfăşura la nivel naţional, în toate judeţele
României (inclusiv municipiul Bucureşti) ca parte a programului mai larg de reformă a educaţiei timpurii
din România şi a strategiei complexe de reformă a educaţiei timpurii (2005 - 2011) dezvoltate de
M.E.C.T.
Proiectul pentru Reforma Educaţiei Timpurii include următoarele componente (direcţii de acţiune):
• Componenta 1: Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii, având ca obiectiv îmbunătăţirea
infrastructurii celor mai defavorizate grădiniţe, astfel încât acestea să ajungă la un standard minim
de funcţionare, precum şi asigurarea spaţiilor necesare unităţilor care au avut de suferit de pe
urma procesului de retrocedare a imobilelor naţionalizate.
• Componenta 2: Formarea şi perfecţionarea personalului din grădiniţe (manageri, cadre
didactice, asistente, administratori şi alte categorii), în cadrul căreia se urmăreşte dezvoltarea şi
livrarea de programe integrate de dezvoltare profesională pentru educatori (aproximativ 35.000
de persoane), personalul de îngrijire - îngrijitori, asistenţi, personal medical - (aproximativ
13.000), manageri (circa 2.500) şi părinţi.
• Componenta 3: Dezvoltarea capacităţii sistemului de a oferi servicii de calitate prin dotarea
grădiniţelor cu material didactic, jocuri educative şi alte materiale necesare procesului de educaţie
timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani, înfiinţarea reţelei de Centre de Resurse pentru Educaţie şi
Dezvoltare (CRED), înfiinţarea unor servicii specifice pentru copiii cu vârste între 0 - 6/7 ani cu
dizabilităţi şi nevoi speciale, creşterea capacităţii MECT şi a autorităţilor locale de a monitoriza,
evalua şi dezvolta politici educaţionale.
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Noi repere ale educaţiei
timpurii în grădiniţă
[

]

argument

Prezenta lucrare a fost concepută pe baza noului „Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7
ani)” aprobat prin O.M.nr.5233/1.09.2008 şi a „Ghidului de bune practici pentru educaţia timpurie”,
cu scopul de a oferi educatoarelor repere teoretice şi practice în desfăşurarea activităţilor didactice din
grădiniţă.
Sperăm ca acest modul să aibă o contribuţie importantă, atât la formarea iniţială a educatorilor,
cât şi la formarea continuă a acestora. În acest sens, ne bazăm pe fundamentarea sa teoretică şi practică:
ghidul a fost construit pe baza rezultatelor cercetărilor recente din psihologia dezvoltării copilului şi
reflectă atât tendinţele actuale din ştiinţele educaţiei, cât şi evoluţia înregistrată în ultimii ani de sistemul
de învăţământ preşcolar la nivel naţional şi internaţional.
În prima parte, autorii definesc, sintetizează şi clarifică o serie de concepte fundamentale pentru
educaţia timpurie, accentuând în mod deosebit: educaţia incluzivă, dezvoltarea globală, integrală
a copilului prin acordarea unei mai mari atenţii jocului liber ales, unei mai bune organizări a mediului
educaţional, ca prime condiţii pentru asigurarea calităţii şi eficienţei procesului de educaţie din grădiniţă.
Scopul fundamental al lucrării este acela de a sprijini educatorii în demersul lor de a-şi adapta
managementul clasei şi activităţile de învăţare, conform prevederilor noului Curriculum prin: practicarea
unei proiectări integrate, valorizarea rutinelor şi tranziţiilor, identificarea de noi roluri ale cadrului
didactic, evaluare obiectivă bazată pe observare şi înregistrare sistematică a progreselor copiilor şi
implicarea familiei în procesul de învăţare.
Fiecare capitol vine în întâmpinarea educatorilor cu teme de reflecţie, exerciţii, sugestii şi
recomandări, oferă exemple de bune practici din activitatea cu copiii şi părinţii, pentru a se asigura
coerenţa dintre filosofia proiectării noului Curriculum şi implementarea lui în grădiniţă.
Sperăm ca această lucrare să răspundă unor întrebări generate de noul Curriculum, să învingă
prejudecăţile, să ajute la schimbarea mentalităţii şi la o conştientizare mai profundă a rolului pe care îl are
educatorul în dezvoltarea personalităţii copilului.
Autorii
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Specificul jocului şi
metode de stimulare
a învăţării la copilul
preşcolar
capitolul

[1]
Copilul evoluează continuu de-a lungul existenţei sale, iar participarea la procesul de educaţie este un
element cheie pentru asigurarea acestei evoluţii.
Curriculumul pentru educaţia timpurie reprezintă un instrument în experienţa de cunoaştere pe
care o traversează copilul, fiind gândit, proiectat astfel încât să răspundă obiectivelor educaţiei timpurii şi
anume pregătirea copilului pentru şcoală dar, mai ales, pentru viaţă.
Înţelegerea curriculumului ca întreaga experienţă de învăţare a copilului, dobândită atât în grădiniţă,
cât şi în afara ei, prin activităţi de tip nonformal sau extraşcolar, planificate şi aplicate de grădiniţă, aduce
cu sine noi accente din perspectiva realizării procesului de predare – învăţare – evaluare în contextul
noului curriculum.

Note definitorii ale noului curriculum
Centrarea procesului educaţional asupra copilului se reflectă în abordarea curriculumului din
perspectiva dezvoltării globale şi vizează cuprinderea tuturor aspectelor importante ale dezvoltării
complete a copilului, în acord cu particularităţile sale de vârstă şi individuale.
Accentul plasat pe dezvoltarea capacităţilor, atitudinilor ce ţin de dezvoltarea socio-emoţională
(a trăi şi a lucra împreună sau alături de alţii, a gestiona emoţii, a respecta diversitatea), dezvoltarea
fizică (motricitate fină şi grosieră, dar şi sănătate şi alimentaţie sănătoasă) sau a atitudinilor şi
capacităţilor în învăţare (curiozitate şi interes, iniţiativă, persistenţă în activitate, creativitate), alături de
competenţe academice urmărite în mod tradiţional (din domeniul dezvoltării cognitive şi a limbajului şi
comunicării) impun cadrelor didactice o regândire a demersului educaţional.
Conceptul de „dezvoltare globală a copilului” influenţează în mod direct modul de organizare
a educaţiei din grădiniţă, ştiut fiind că toate experienţele copilului sunt experienţe de învăţare care
accelerează dezvoltarea în diverse domenii. Proiectarea didactică este, inevitabil, profund influenţată
de această concepţie. Experienţele de învăţare prin intermediul cărora educatorii urmăresc dezvoltarea
globală a copilului includ: activităţi pe domenii experienţiale, alături de jocuri şi activităţi didactice alese,
completate de activităţi de dezvoltare personală precum: rutine, tranziţii, activităţi de după-amiază şi
activităţi opţionale.
Noul curriculum poate fi transpus în practică prin intermediul activităţilor integrate, iar structurarea
sa pe 6 teme integratoare (Cine sunt/suntem? Când, cum şi de ce se întâmplă? Cum este, a fost şi va
fi pe Pământ? Cum planificăm/organizăm o activitate? Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? Ce şi
cum vreau să fiu?) reprezintă o încercare de a organiza conţinuturile curriculare, pe baza conceptului de
„dezvoltare globală a copilului” .
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Jocurile liber alese ale copiilor de 3–6/7 ani
Ne propunem să prezentăm în continuare jocurile liber alese ale copiilor de 3-6/7 ani, rolul lor
în dezvoltarea globală a copilului şi metode active de stimulare a învăţării, din perspectiva noului
curriculum, cu exemple de bune practici pentru facilitarea aplicării acestuia.
Toţi educatorii sunt de acord în privinţa definirii jocului ca mijloc ideal de educaţie în perioada
copilăriei. Totuşi, nu întotdeauna, practica şcolară plasează jocul ca instrument central de educaţie, deşi
Comenius, în urmă cu 300 de ani, prefigura această idee. Ursula Şchiopu (1975) în cartea „Probleme
psihologice ale jocului” consideră că jocul îndeplineşte pentru toate vârstele funcţii psihologice
complexe, funcţii educative, între care amintim: asimilarea de conduite, acumularea de experienţă şi
informaţie, funcţii de dezvoltare fizică prin antrenarea sau menţinerea capacităţilor fizice, funcţii sociale
în dezvoltarea relaţiilor sociale.
Edouard Claparède în „Psihologia copilului şi pedagogia experimentală” (1975) enumeră opt teorii
care au fost enunţate pentru a explica esenţa şi cauzalitatea care stau la baza jocului copilului:
1. Teoria recreării sau a odihnei (Schaller, Lazarus) potrivit căreia funcţia jocului ar fi aceea de a
relaxa şi detensiona atât corpul cât şi spiritul.
2. Teoria surplusului de energie (Schiller, Spencer) conform căreia, surplusul de energie acumulat
de copil se descarcă prin joc.
3. Teoria atavismului (Hall) care susţine că jocul este un exerciţiu necesar dispariţiei tuturor
funcţiilor rudimentare, devenite inutile.
4. Teoria exerciţiului pregătitor (K. Groos) susţine existenţa a multiple tipuri de jocuri în
conformitate cu numărul instinctelor (jocuri de întrecere, jocuri erotice, jocuri de vânătoare etc.) şi
defineşte funcţia jocului ca un exerciţiu pregătitor pentru viaţa adevărată.
5. Teoria jocului ca stimulent al creşterii (H. Carr) în special pentru sistemul nervos.
6. Teoria exerciţiului complementar (H. Carr) se bazează pe ideea potrivit căreia jocul întreţine şi
împrospătează deprinderile nou dobândite.
7. Teoria întregirii (K. Lange) potrivit căreia jocul ar fi un înlocuitor al realităţii care ar procura
copilului ocaziile pe care nu le găseşte în realitate.
8. Teoria cathartică (H.Carr) după care funcţia jocului ar fi aceea de a ne purifica din când în când
de tendinţele antisociale cu care venim pe lume şi de a le canaliza spre comportamente acceptate.
Jocul şi procesul de creştere sunt strâns legate între ele, copilul mic are mai multe ocazii de a se
juca liber, însă treptat, joaca liberă a copilului este înlocuită cu activităţi structurate, atât acasă cât şi în
instituţiile de educaţie.
Conceptul de joc liber este fundamental pentru curriculumul actual, iar când spunem joc liber ne
referim la jocul care este iniţiat de copil în centrele de interes/activitate. În jocul liber copilul decide ce se
joacă, cu ce se joacă şi cu cine se joacă.
Educatori

Reflectaţi la...

În timp, pe măsură ce copilul trece de la o grupă de vârstă la alta, ponderea jocului liber
scade pentru că:
• se pune accent pe produsele realizate de copil şi mai puţin pe procesul de învăţare,
iar jocul uneori e înlocuit cu activităţi de învăţare pe baza fişelor de lucru, produse mult
aşteptate de părinţi;
• în locul de joacă copiii îşi aduc multe materiale din alte centre de activitate lăsând
impresia că se face dezordine;
• jocul declanşează strigăte de bucurie, mişcare, agitaţie, iar noi suntem concentraţi să
păstrăm liniştea în sala de grupă;
• jocul cu o anumită jucărie (păpuşă, maşină) sau cu obiectele preferate (cuburi, puzzle,
vesela de bucătărie) prin care copilul experimentează, explorează, învaţă cum să
acţioneze cu ele, par lucruri foarte simple pentru adulţi.
În ce măsură vă sunt cunoscute afirmaţiile enunţate mai sus? Recitiţi aceste afirmaţii
după ce parcurgeţi acest capitol.
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Jocul reprezintă cea mai importantă sursă de învăţare pentru copii, este activitatea care îi ajută cel
mai mult şi eficient să înveţe. Prin joc copiii învaţă să interacţioneze cu ceilalţi, să exploreze mediul, să
găsească soluţii la situaţiile problemă, să îşi exprime emoţiile, să achiziţioneze cunoştinţe şi abilităţi care
îi vor fi necesare pentru adaptarea la cerinţele şcolii.
Copilul are nevoie nu numai de sprijin şi îndrumare, ci şi de libertate şi iniţiativă personală, iar
educatorul trebuie să înţeleagă, să accepte şi să încurajeze modalităţile specifice prin care copilul
achiziţionează cunoştinţe: imitare, încercare şi eroare, experimentare.
Prin excelenţă, jocul constituie cadrul specific unui antrenament al spontaneităţii şi al libertăţii
de expresie, un stimul important în cultivarea receptivităţii şi sensibilităţii, a mobilităţii şi flexibilităţii
psihice. E plin de promisiuni şi surprize, poate să se dezvolte liber, dar când intervine controlul, jocul se
încheie.
Copiii care se joacă par a fi inepuizabili, pierd măsura timpului, fiind absorbiţi cu totul de joc, căci
resimt jocul ca ceva interesant, atractiv, frumos. Astfel se poate explica refuzul copiilor de a întrerupe
jocul „De-a magazinul”, „De-a şoferii”, „De-a animalele din pădure”, „De-a piaţa de flori” când le
propunem o activitate în alt centru pentru a rezolva, de exemplu, sarcini matematice, a picta, a scrie semne
grafice sau a tăia cu foarfecele.

Sugestii metodice:

1. Dacă un copil petrece mai mult timp într-un Centru de interes, de exemplu la Construcţii şi refuză
activităţi de matematică, pictură sau activităţi practice, educatorul poate aduce materiale şi instrumente de
lucru în centrul de interes al copilului şi poate iniţia activităţi de tipul:
• să scrie preţuri pe hainele din magazinul improvizat sau să scrie orarul acestuia;
• să decoreze rochiile sau să le coloreze;
• să amenajeze o parcare şi să grupeze maşinile după mărime, culoare sau alte criterii;
• să picteze pădurea pentru animale;
• să traseze drumul prin pădure;
• să taie cu foarfecele hârtia pe contur pentru a-şi confecţiona bani.
2. Dacă un joc se repetă prea des, e nevoie ca educatorul să intervină prin schimbarea ambianţei şi a
materialelor.
3. Nu achiziţionaţi jucării ieftine, care se strică repede şi pe care să le ţineţi la păstrare încuiate.
4. Planificaţi sistematic cu copiii activităţi de igienizare a jucăriilor şi a materialelor.
5. Responsabilizaţi copiii să facă ordine şi curăţenie după joc.
6. Asiguraţi tuturor copiilor, inclusiv celor cu cerinţe educaţionale speciale, un spaţiu securizat de
joc sau integraţi-i alături de ceilalţi, ajutându-i să găsească un rol potrivit în joc.
7. Înlăturaţi jucăriile care incită la violenţă şi daţi-le explicaţii copiilor, chiar dacă sunt reprezentanţi
ai dreptăţii, despre tipul personajelor din desenele animate.
8. Încurajaţi fetele să se joace alături de băieţi la Centrul Construcţii, iar băieţii alături de fete
la Centrul Colţul păpuşii şi nu le îngrădiţi ideile şi pornirile interioare cu prejudecăţile noastre despre
rolurile tradiţionale de gen.
9. Dacă reproduc în joc aspecte negative din realitate (de exemplu un copil îşi bate păpuşa) sunt
necesare discuţii de clarificare la sfârşitul jocului, dezaprobarea lor cu explicarea efectelor sau oferirea
unor motivaţii pozitive.
Educatori

Aplicaţie

Verificaţi lista de sugestii de mai sus. Discutaţi cu colegii cu ce nu sunteţi de acord.
Încercaţi să completaţi lista în funcţie de experienţa şi specificul grupului de copii pe
care-l îndrumaţi.

Vârsta preşcolară este o perioadă de evoluţie spectaculoasă a conduitei ludice. O evoluţie cu o
asemenea intensitate nu se mai regăseşte în nicio perioadă a vieţii. Bogăţia şi impetuozitatea conduitei
ludice este datorată nu numai dezvoltării şi maturizării psihofizice, ci şi posibilităţilor de relaţionare şi a
experienţelor acumulate odată cu intrarea copilului în grădiniţă.
În concepţia lui Jean Piaget expusă în lucrarea „Psihologia copilului” (1976) jocul are funcţia
de a realiza adaptarea copilului la realitate. Jocul este formativ şi informativ şi îndeplineşte funcţia de
socializare. Conform teoriei lui Jean Piaget, tipul de joc se modifică în strânsă legătură cu stadiul
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dezvoltării sale cognitive. Autorul realizează o clasificare a jocurilor, după criteriul evolutiv, în:
a) jocuri manipulative (până la 2 ani) - corespund stadiului senzorio-motor şi constau în
explorarea şi manipularea obiectelor; acestea presupun repetarea unei activităţi în scopul adaptării şi pot
fi:
• jocurile senzorio-motorii sau de mânuire;
• jocuri de combinaţii fără scop clar definit, de dezmembrare şi reconstruire de obiecte;
• jocuri de combinaţii de obiecte/acţiuni cu scop (recompuneri după un model).
b) jocuri simbolice sau de creaţie (de la 2 la 7 ani) - corespund stadiului preoperaţional al
gândirii;
c) jocurile cu reguli (de la 7 la 12 ani) - corespund etapei operaţiilor concrete, implică înţelegerea
regulii ca o convenţie şi au caracter competitiv.
Dezvoltarea cognitivă este cea care oferă copilului posibilitatea utilizării regulilor şi procedeelor
de joc. Dacă jocurile practice şi manipulative (de explorare şi manipulare a obiectelor) sunt specifice
copiilor până la 2 ani, după această vârstă evoluează capacitatea copilului de a discrimina între planul real
şi cel imaginar şi se modifică structura jocului (subiect, scop, reguli, roluri) şi apar jocurile simbolice şi
jocurile cu reguli. În concepţia lui Jean Piaget, jocul simbolic are ca principală funcţie asimilarea realului
la ,,eu”, favorizând astfel retrăirea într-un mod specific a ceea ce l-a impresionat mai mult pe copil. Jocul
are menirea de a transforma realul la nivelul posibilităţilor şi trebuinţelor Eului. Copiii îşi creează o lume
a lor cu ajutorul căreia încearcă să înţeleagă realitatea, rezolvă probleme pe care le întâlnesc în viaţa de zi
cu zi, repetă, reinterpretează şi retrăiesc experienţe. Îşi iau rolurile în serios când sunt singuri, cu alţi copii
sau cu un adult care se implică în joc şi improvizează, trăindu-şi rolul asemeni unei persoane, animal sau
al unui lucru real.
Copilul până la 3 ani este captivat de jocul cu obiecte şi mai puţin capabil de a-şi corela propria
activitate cu a celorlalţi copii, motiv pentru care se joacă singur chiar dacă este în compania altor copii.
Acest fapt a dat naştere uneia din cele mai cunoscute teorii, cea a egocentrismului, susţinută de Jean
Piaget, care explică natura jocului izolat al copilului. Copiii din grupa mică preferă rolurile singulare,
active, principale şi când se joacă „De-a medicul” se joacă izolat cu trusa medicală şi păpuşa sau în
interacţiune cu un alt copil din apropiere, de obicei de acelaşi gen, dar care e implicat într-un alt joc.
Treptat, se dezvoltă abilităţile sociale şi copilul începe să interacţioneze simultan cu mai mulţi
copii, cooperează având o preocupare comună în joc: construiesc un garaj, merg la picnic, merg la piaţă,
la supermarket. Ei propun roluri şi acţiuni care trebuie incluse în joc, creează scenarii, iniţiază jocuri noi
„De-a manechinele”, „De-a bucătarii”, „De-a prinţesele”, „De-a Frumoasa Adormită”, „De-a spectacolul”.
Uneori, jocul de rol urmează ceea ce adulţii ar numi o înlănţuire logică a evenimentelor, alteori însă,
jocul deviază şi urmează căi neaşteptate dictate de fantezia copiilor. Jocul cu roluri permite copilului să
experimenteze o varietate de comportamente, dar şi consecinţele acestor comportamente.
După 4 ani, copiii stabilesc reguli, încep să devină preocupaţi pentru concordanţa cu realitatea
transpusă în joc a acţiunilor ludice şi a succesiunii acestora, precum şi pentru păstrarea ordinii şi
conduitelor civilizate în timpul jocului. De exemplu, când e afişat la magazin ÎNCHIS, nimeni nu are
voie să intre aşa cum toţi trebuie să intre la „Grădina Zoologică” improvizată la Centrul de Construcţii,
prezentînd biletul la intrare.
La copiii mici jocul cu subiecte din poveşti se realizează dintr-o succesiune de scene care nu au
legătură între ele, au un număr redus de personaje, sunt bogate în acţiune şi mai sărace în dialog. La
celelalte grupe, copiii au nevoie de costumaţie, redau mai exact momentele poveştii, reproduc dialogul în
concordanţă cu acţiunea, îşi amenajază cadrul de desfăşurare. Astfel, în jocul „De-a Scufiţa Roşie”, fetiţa
poate să nu aibă ceva roşu pe cap, dar are un coşuleţ şi se întâlneşte cu lupul. Preşcolarii mari îşi caută o
căciuliţă roşie, execută mişcări imitative şi reproduc dialogurile urmând firul epic al poveştii.
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Din experienţa educatorilor: Joc de rol: „De-a circul”
Sosirea circului în oraş a oferit copiilor oportunitatea de a dezvolta jocul „De-a circul”
în Centrul de Construcţii. La început copiii s-au confruntat cu problema proiectării şi
construirii sălii de spectacole, apoi au creat rolurile: vânzătoarea de bilete, controlorul,
acrobaţii, dresorii şi animalele. Cu materiale din alte Centre, copiii au construit cuşti,
lanţuri şi aparatele la care evoluau animalele. După distribuirea responsabilităţilor,
copiii au dat un nume circului, au realizat un afiş cu ajutorul literelor din lemn, au scris
programul apoi l-au afişat. Acrobaţii în costume executau scamatorii cu bile, tumbe,
exerciţii de echilibru, pe un skiboard improvizat din plăci şi cilindri de lemn. Un copil a
propus rolul de papagal şi a făcut un joc interactiv cu spectatorii. Când a apărut problema
protejării spectatorilor, din şaluri tricotate au creat plase de sârmă.
Deseori, copiii folosesc materialele şi echipamentele în moduri diferite pentru a-şi atinge
scopul şi trebuie să încurajăm această cutezanţă a lor. Pentru a stimula creativitatea,
jocul a fost dezvoltat pe perioada întregii săptămâni acceptându-le propunerile şi ideile.
În fiecare seară s-a desfăşurat câte un spectacol pentru părinţi, cu bilete de intrare. Unii
părinţi s-au implicat în joc devenind asistenţii copiilor, iar cei mai mulţi au arătat respect
faţă de ideile şi judecăţile fiecărui copil.
(Grupa pregătitoare de la Grădiniţa nr. 3, Tulcea, an şcolar 2005 - 2006)
Din experienţa educatorilor: Joc de rol: „Cu vaporul”
În urma unei plimbări pe faleza Dunării, copiii şi-au exprimat dorinţa de a urca pe unul
din vapoarele acostate, iar când au ajuns la grădiniţă au făcut proiectul unui vapor. În
zilele următoare, datorită informaţiilor de la părinţi şi de la televizor, construcţia a devenit
mai complexă, mai mare, iar copiii au învăţat cuvinte noi: prora, pupa, coca, far, busolă,
furnale. Pe vaporul construit au iniţiat jocurile: „De-a marinarii”, „De-a pescarii”, „De-a
Titanicul”şi „De-a Mica Sirenă”. Apa a fost înlocuită cu pânze colorate, pe care copiii cei
mai energici, prin mişcări de ridicare şi coborâre, le transformau deseori în valuri. Cea
mai mare bucurie era aceea de a înota şi a de se arunca în valuri.
În marele joc sau în jocul profund, copiii se avântă cu totul în contextul oferit
de joc, unde pot învăţa cu întregul trup şi totalitatea sentimentelor, emoţiilor, folosind
limbajul şi priceperile sociale pentru crearea unei lumi care să pară credibilă. Au creat
regula de a nu coborî de pe vapor decât atunci când se opreşte şi când anunţă căpitanul
locul unde s-a acostat, precum şi regula de a prezenta biletul la urcarea în vapor. Copiii
şi-au asumat responsabilităţi, implicit şi pe aceea de a face curăţenie, au negociat
schimbări de roluri, au dialogat despre vacanţele petrecute la mare, şi-au exprimat teama
de apă dar au încercat să o învingă, au interacţionat, s-au supus regulilor şi au luat
decizii în grup. Când au extins construcţia şi de la un vapor mic s-a ajuns la Titanic, dar şi
atunci când „au prăjit peştele la soare”, copiii au dovedit că ştiu să rezolve probleme, şiau exersat gândirea divergentă.
(Grupa pregătitoare de la Grădiniţa nr. 3, Tulcea, an şcolar 2006 - 2007)
Educatori

Aplicaţie

Alcătuiţi trei echipe şi analizaţi fiecare dintre cazurile de mai jos, pe baza planului:
• Cum pot influenţa pozitiv adulţii comportamentul de joc al copiilor?
• Cum puteţi stimula interesul şi curiozitatea copiilor pentru joc în grădiniţă?
• Prin ce mijloace puteţi schimba atitudinea adulţilor faţă de jocurile copiilor?
Scrieţi soluţiile pe care le-a identificat echipa pentru fiecare întrebare. Împărtăşiţi ideile
echipei dumneavoastră în grupul mare şi realizaţi un top al celor mai viabile soluţii în
cazul grădiniţei dumneavoastră având ca reper păstrarea calităţilor jocului în dezvoltarea
copilului.

Caz 1. Andrei vine de la o altă grădiniţă, la grupa mare. Are o statură potrivită, dar greutatea nu e
în concordanţă cu înălţimea, are 38 de kg la 5 ani, are mişcări lente, evită privirea frontală, vorbeşte rar şi
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foarte încet. Mama spune că ştie să numere şi să socotească, să facă puzzle cu foarte multe piese, că este
un copil timid şi foarte ataşat de dumneaei. Andrei a fost prezentat copiilor care se jucau cu maşinile pe
covor. Văzând că e atras de jucării, educatoarea l-a invitat să-şi aleagă una. După ce şi-a ales o maşină
mare s-a dus la o masă, s-a aşezat pe scaun şi a început să mişte maşina înainte şi înapoi, privind-o atent.
Educatoarea i-a propus să vină pe covor, dar a refuzat-o şi pe ea şi pe copiii care se întreceau într-o cursă
cu maşinile. Jocul acesta s-a repetat şi în zilele următoare, iar când educatoarea a discutat cu mama
(asistentă medicală), a aflat că nu teama de a nu se murdări sau de a lua microbi era cauza, ci aşa a fost
obişnuit să se joace, la măsuţă, în linişte.
Caz 2. Iulia este întotdeauna îmbrăcată cu rochiţe noi, apretate şi călcate. Înainte de a o lăsa la
grădiniţă mama îi cere să aibă grijă, să nu se murdărescă, pentru că în caz contrar, nu o mai duce în parc.
La Centrul „Nisip şi Apă” copiii construiesc adăposturi pentru animale. Iulia îi priveşte cum fac gropi
în nisip cu mâinile, cum ascund animalele. A plecat un copil şi a rămas un loc liber, iar Iulia se apropie
de lada de nisip şi-i priveşte pe copii în continuare. O fetiţă îi întinde lopăţica, o ia şi cu multă grijă, dă
nisipul dintr-o parte în alta fără să-l atingă. Refuză să atingă şi animalele care abia se mai văd, acoperite
cu nisip. O mişcare necontrolată a unui coleg împrăştie nisipul pe jos şi pe hainele Iuliei. Speriată se
retrage într-un colţ şi începe să plângă că s-a murdărit şi o s-o certe mama.
Caz 3. Lorena are 4 ani şi, pentru că nu mai erau locuri la grupa mijlocie, părinţii au hotărât să
o înscrie la grupa pregătitoare. În grup este integrată şi Maria care se deplasează mai încet, aducânduşi picioarele din lateral către interior, are tetrapareză spastică şi întârziere în dezvoltarea limbajului. Din
primele zile cele două fetiţe s-au împrietenit, s-au jucat la bucătărie, cu păpuşile, s-au costumat în rochiţe
de prinţese, au răsfoit cărţile la Bibliotecă, iar seara s-au prezentat părinţilor ca fiind prietene. Când ploua,
Lorena o aştepta s-o ia sub umbrelă şi mergeau împreună la masă, în acelaşi pas şi avea răbdarea să o
asculte. Fetiţele cu mare greutate se lăsau convinse de părinţi seara, să meargă acasă. După un timp, mama
Lorenei ne-a cerut să îi dăm acesteia sarcini mai dificile, pentru că ea poate şi s-o lăsăm mai puţin în
compania Mariei care doar se joacă.

Jocul şi rezolvarea de probleme
Într-un articol despre geniu din revista Newsweek (1993) psihologul Howard Gardner spunea: „În
jocul său, copilul are tendinţa să-şi folosească mintea asemeni geniului, explorând liber şi descoperind noi
căi de soluţionare şi experimentare”.
Pe măsură ce copiii se joacă, ei dezvoltă o atitudine de joc, o atitudine de inventivitate, care
contribuie la capacitatea de a avea idei şi noi moduri de a rezolva lucrurile şi problemele. Copiii sunt
deschişi la o varietate de soluţii.
Din experienţa educatorilor: Joc de rol: „Cu vaporul”
Într-o zi geroasă de iarnă copiii au adus zăpadă în ligheane şi au construit în ele oameni
de zăpadă. În loc de nas au pus o lumânare roşie, o sorcovă răsucită a fost limba, au pus
fularele lor iar unuia i-au înfipt mâna unei păpuşi, spunând că îi cheamă pe copii să se
joace cu el. Unii oameni de zăpadă au fost împodobiţi cu mărgele şi-au devenit „fetiţe de
zăpadă”.
Educatori

Aplicaţie

Argument: Educatoarea trebuie să observe copilul pentru a identifica jocurile
preferate, modul cum interacţionează cu materialele, cu copiii şi cu adulţii, rolurile şi
responsabilităţile pe care şi le asumă, pentru a interveni atunci când se joacă singur, când
repetă acelaşi joc, când nu foloseşte materialele din toate centrele sau în alte situaţii.
Scop: îmbogăţirea deprinderilor de observare a educatoarei
Mod de desfăşurare: individual
Sarcina: Completaţi listele următoarele cu toate exemplele de comportamente din timpul
jocului copilului. Aceste liste de comportamente realizate pe centrele de interes ne pot
ajuta în întocmirea unor instrumente utile pentru observare.
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Comportamente ce trebuie observate în
jocul simbolic cu obiecte:
1. Nu foloseşte obiecte pentru a se închipui în
anumite ipostaze.
2. Utilizează obiecte reale.
3. Înlocuieşte obiectele cu alte obiecte.
4. Foloseşte obiecte imaginare.

jocul de rol:
1. Nu utilizează jocul de rol.
2. Utilizează o secvenţă a jocului.
3. Combină secvenţele.
4. Utilizează enunţuri verbale (Sunt medic).
5. Imită acţiuni care sunt intrinseci rolului precum
şi îmbrăcămintea specifică.

Învăţarea prin cooperare
Învăţarea cooperării este o competenţă socială de bază în societatea contemporană. Formarea
acestei competenţe trebuie iniţiată de la cele mai fragede vârste fiind, în acelaşi timp, un element cheie în
devenirea individului.
Experienţa învăţării prin cooperare a fost validată în ultimii 90 de ani de aproximativ 550 de studii
(Johnson & Johnson, 1989). S-a constatat că învăţarea prin cooperare sporeşte randamentul procesului
de învăţare, îmbunătăţeşte memorarea şi creativitatea, generează relaţii pozitive între copii, dezvoltă
sănătatea psihică şi respectul faţă de sine şi este un act de descoperire şi reflecţie pentru copii şi educator,
precum şi o resursă importantă pentru aceştia în proiectarea şi conducerea instruirii.
Concepte sinonime: învăţarea prin cooperare, colaborare, învăţare în grup, învăţare cooperativă
Învăţarea prin cooperare este una dintre cele mai cercetate strategii de învăţare. Este o metodă de
a-i învăţa pe copii să relaţioneze şi să-şi dezvolte abilităţile de a lucra în echipă. Este o cale pentru
copii să înveţe, pe rând, diferite roluri: reporter, secretar, responsabil cu timpul etc. În grupurile specifice
învăţării prin cooperare, fiecare copil are o îndatorire specifică şi astfel contribuie la reuşita grupului din
care face parte. Succesul grupului depinde de succesul în muncă al fiecăruia. Se poate vorbi de învăţare
prin cooperare dacă succesul/ performanţele grupului se regăsesc în succesele/ performanţele fiecărui
membru al grupului, iar succesele/ performanţele fiecăruia din grup le regăsim în succesele/ performanţele
grupului. Altfel spus, de reuşita fiecărui membru depinde reuşita întregului grup.
Caracteristici:
1. Scopul învăţării prin cooperare este de a face din fiecare membru al grupului o individualitate
mai puternică, prin valorificarea potenţialului fiecărui copil în contexte interactive reale.
2. Deviza învăţării prin cooperare: învăţaţi împreună, aplicaţi singuri!
3. Învăţarea prin cooperare solicită educatorului să structureze grupul cu mare atenţie, astfel încât
fiecare să fie ajutat şi încurajat să reuşească, să fie responsabil de munca ce îi revine, să-şi exerseze
aptitudinile de a relaţiona eficient în cadrul grupului.

Metode de învăţare activă cu aplicaţie pentru
copiii de 3–6/7 ani
1. Asaltul de idei (Brainstorming)
Asaltul de idei este o metodă de grup prin care se dezvoltă spiritul creativ şi se formează
comportamente creative prin exersarea gândirii divergente, care invită la elaborarea unor soluţii personale
pentru problemele identificate. Global, metoda implică trei momente:
1. generarea ideilor prin eliminarea cenzurării acestora în prima fază în favoarea cantităţii (faza de
divergenţă);
2. evaluarea calităţii ideilor;
3. selectarea celor mai importante idei (faza de convergenţă).
Eficienţa acestei metode este condiţionată de respectarea celor 4 reguli:
• emiterea şi inventarierea ideilor şi soluţiilor în ordinea în care vin, fără cenzurarea şi evaluarea
acestora;
• încurajarea preluării ideilor emise de alţii, prelucrarea şi (sau) realizarea de asocieri pe baza
acestora în scopul sporirii valorii lor sau al realizării unui produs cognitiv original şi cu calităţi
noi;
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• eliminarea autocenzurii şi încurajarea spiritului creator;
• încurajarea ideilor şi soluţiilor originale, nonconformiste, generate prin manifestarea liberă
a imaginaţiei.

Modalităţi de utilizare:

Utilizarea metodei într-o activitate de predare�învăţare oferă copilului posibilitatea de a reactualiza
informaţiile pe care le deţine despre o anumită temă şi soluţiile pe care le identifică pentru problema în
dezbatere. Informaţiile, ideile, soluţiile pe care le lansează fiecare copil pot fi comunicate colegului cu
care lucrează sau întregii grupe. Indiferent dacă sunt corecte sau nu, ele vor fi acceptate şi cuprinse în
lista de informaţii, idei sau soluţii a grupei, evaluarea acesteia făcându-se în faza de Reflecţie. În acelaşi
timp, este un punct de plecare în construirea învăţării, bazat pe cunoştinţele copilului, cunoştinţe de care
acesta devine conştient şi la care se vor adăuga ulterior altele noi. Astfel, la sfârşitul activităţii, copiii pot
compara informaţiile iniţiale cu cele pe care le-au obţinut pe parcursul activităţii, îşi pot modifica ideile
sau soluţiile de la debutul investigaţiei în lumina noilor date şi perspective rezultate din cercetare.
Sugestii de întrebări prin care introducem asaltul de idei:
Ce ştiţi despre ...?
Ce aţi face dacă aţi fi ...?
Ce aţi face dacă aţi fi în locul lui ...?
Cum credeţi că ...?
Ce aţi propune ...?
Ce puteţi face voi pentru aceasta?
Cum putem ...?
Ce s-ar putea realiza cu ... (obiecte, figuri
plane, corpuri etc.)?
Ce ar trebui să conţină ... (temă plastică;
serbarea noastră; revista grupei etc.)?
Unde ar trebui să-l căutăm pe ...?
Aplicaţie!

Cum credeţi că arată ...?
Ce l-aţi sfătui pe ...?
Ce ar trebui să luăm cu noi în această drumeţie?
Ce vă aşteptaţi să vedeţi la ...?
De ce credeţi că este aşa ...?
Care este cel mai important ...?
Cum explicaţi ...?
Ce soluţii credeţi că are ...?
La ce s-a gândit (autorul; personajul; iepuraşul) ?
Ce întrebări aţi pune despre ...?
Dacă aţi putea, ce l-aţi întreba pe ...?

Educatori

Pornind de la întrebările sugerate, descrieţi modul în care puteţi folosi metoda „asaltului
de idei” (brainstorming), în cadrul învăţării integrate, bazate pe proiect şi în cadrul
activităţilor bazate pe abordări multidisciplinare sau interdisciplinare.

2. Ciorchinele
Ciorchinele este o metodă prin care copiii organizează în categorii informaţia obţinută. Procesul de
organizare este vizualizat grafic şi stimulează identificarea conexiunilor dintre idei (de exemplu: după o
excursie la un muzeu sau după o activitate la grupă în care s-au vehiculat multe informaţii, putem organiza
informaţia obţinută acolo într-un ciorchine).

Sugestii metodice:

Metoda „Ciorchinele” poate fi utilizată în etapa iniţială a activităţii (ciorchine iniţial), pentru
structurarea informaţiei iniţiale despre o anumită temă şi/sau în etapa finală, cea de reflecţie, pentru
organizarea grafică a informaţiei despre tema respectivă, informaţie dobândită în cursul activităţii.
Evaluarea „ciorchinelui iniţial” din perspectiva noilor date obţinute în cursul activităţii, permite corectarea
informaţiilor greşite, completarea acestora sau identificarea unor direcţii noi de investigare pe care
urmează să se deruleze investigaţia copilului. În etapa de reflecţie se organizează grafic informaţia corectă
şi se integrează în reţelele cognitive proprii ale celor care învaţă.
Etapele metodei:
• Arătaţi copiilor pe o foaie mare de hârtie cum trebuie realizat un ciorchine sau realizaţi unul
împreună.
• Scrieţi sau ilustraţi în mijlocul foii subiectul ce trebuie discutat (de exemplu: „Albinele“).
• Formulaţi întrebări care să faciliteze identificarea categoriilor centrale. În exemplul „Albinele“ acestea
ar putea fi: caracteristici, forma, hrana, adăposturile, duşmanii, foloasele.
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• Definiţi împreună cu copiii aceste categorii pentru a putea integra corect informaţia sub forma
ciorchinelui.
• Scrieţi aceste categorii în jurul subiectului folosind culori diferite pentru fiecare categorie. Legaţi-le
de subiect printr-o săgeată. Puteţi folosi şi simboluri sau reprezentări grafice care să însoţească aceste
categorii.
• Prin întrebări potrivite, dezvoltaţi fiecare categorie în funcţie de conţinutul ei şi de informaţiile
deţinute de copii. Limitele dezvoltării fiecărei categorii sunt cele date de obiectivele de învăţare
urmărite în cadrul proiectului din care face parte secvenţa respectivă.
• Ciorchinele realizat în etapa de reflecţie va arăta relaţiile corecte existente între categoriile centrale şi
informaţiile incluse, dar şi posibilităţile de extindere ale învăţării în viitor.
Exemplu

Metoda „Ciorchinele”

Domeniul experienţial: Ştiinţă
Subiect: Albina
Tipul activităţii: Observare
Obiective:
• să investigheze lumea albinelor selectând informaţii din operele literare, cântece, jocuri şi din experienţa
proprie;
• să compare informaţii despre munca, foloasele, hrana, adăposturile şi duşmanii albinei;
• să exprime propriile impresii şi sentimente faţă de albine;
• să răspundă în propoziţii complete şi corecte din punct de vedere gramatical.
Desfăşurarea activităţii:
• Se desenează pe o coală mare un ciorchine, având în centru un cerc mai mare în care se plasează imaginea unei
albine.
• Se adresează întrebarea „Ce ştim despre albine?
Copiii oferă răspunsuri în propoziţii de tipul:
- Eu mănânc dimineaţa miere cu unt.
- Albina zboară.
- Albina este harnică.
- Mi-e frică de albine pentru că au un ac cu care
- Ursul vine la stup când albinele nu sunt acasă şi
te înţeapă.
mănâncă mierea.
- Casa albinei se numeşte stup.
- Albina face zum, zum, zum.
- Albina adună mierea din flori.
• Aceste informaţii sunt notate pe rând în interiorul câte unui cerc, apoi sunt legate de subiectul „Albina”.
• Informaţiile sunt structurate şi completate pe baza observării în următoarele categorii: caracteristicile albinelor;
felul albinelor; munca albinelor; hrana albinelor; adăposturile; duşmanii; foloasele. Aceste categorii sunt
reprezentate prin cercuri colorate diferit, în jurul subiectului şi se poate face evaluarea pe baza comparaţiei dintre
cunoştinţele iniţiale şi cele achiziţionate după observare.

3. „Gândiţi - Lucraţi în perechi  Comunicaţi”
„Gândiţi – Lucraţi în perechi – Comunicaţi” este o modalitate simplă şi rapidă de învăţare care
poate fi folosită de mai multe ori în timpul unei lecturi pentru a dezbate o problemă interesantă sau pentru
a reflecta la textul respectiv, beneficiind, însă, de ajutorul unui coleg.
Anticipat, educatorul pregăteşte, de obicei, o întrebare cu mai multe răspunsuri posibile, la care
copiii vor formula individual un răspuns scurt pe care îl vor prezenta unui partener pe care l-au găsit
singuri sau le-a fost desemnat. Prezentându-şi răspunsurile unul altuia, copiii vor încerca să elaboreze un
răspuns comun integrând răspunsurile individuale. Puteţi prelungi activitatea cerând perechilor să facă
echipă cu o altă pereche pentru a discuta problema în continuare şi a identifica soluţii sau perspective noi.
Şi în acest caz, un reprezentant al celor două perechi va rezuma discuţiile purtate.

4. Colţurile
Lectura unui text sau vizionarea unui film care solicită opinia copiilor, poate fi urmată de „colţuri”,
aceasta fiind o activitate prin colaborare menită să genereze dezbateri. După alegerea temei, copiii vor
reflecta asupra ei pentru a trage o concluzie în final. Fiecare copil va exprima un anumit punct de vedere
formulând argumentele care i se par cele mai convingătoare. Educatoarea va realiza o listă care va rezuma
toate aceste opinii. Copiii se vor orienta fizic în favoarea unei opinii, formând grupuri şi schimbând
argumente. Un grup va ocupa un colţ al încăperii, altul un alt colţ etc. Fiecare grup va gasi argumente,
reprezentative pentru grup şi va alege unul sau doi purtători de cuvânt, care vor reprezenta grupul la
dezbateri. Dezbaterea propriu-zisă va fi urmată de o rezumare a punctelor de vedere şi a argumentelor de
către fiecare grup.

Educaţia timpurie şi specificul dezvoltării copilului
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Sugestii metodice:

• Scopul dezbaterii este de a oferi fiecărui participant posibilitatea de a-şi găsi grupul a cărui poziţie
o împărtăşeşte, nu de a participa la o competiţie care să atragă cât mai mulţi participanţi.
• Dezbaterea negociază poziţii, fără a degenera în dispute personale.
• Impuneţi dezbaterii o anumită politeţe solicitând un limbaj şi o gestică potrivite.
Exemplu

Citiţi copiilor povestea „Pinocchio” de Carlo Collodi şi, după ce copiii se familiarizează cu firul
epic, discutaţi despre comportamentul personajului principal. Aduceţi în atenţia copiilor momentul în
care Pinocchio a hotărât să renunţe la şcoală şi să meargă în Ţara Distracţiilor. Cereţi copiilor să-şi
exprime opinia despre comportamentul său şi să aleagă unul din colţurile sălii de grupă, în funcţie de
aceasta: colţul pentru tabăra „acuzatorilor” sau cel pentru tabăra „apărătorilor” lui Pinocchio. Într-un
alt colţ pot sta copiii indecişi, cărora nu le este clară opţiunea pentru unul dintre celelalte două colţuri.
Pe măsură ce copiii discută despre comportamentului lui Pinocchio, îşi formulează argumente în
sprijinul poziţiei adoptate. După discuţiile din fiecare grup, copiii îşi aleg câte un reprezentant care
susţine în plen ideile grupului. În măsura în care argumentele prezentate de purtătorii de cuvânt sunt
convingătoare, copiii sunt invitaţi să-şi modifice opţiunile personale şi locul în sală (adică se mută în
colţul în care îşi identifică mai clar propriul punct de vedere).
În cazul aceleiaşi poveşti, metoda „colţurilor” poate fi aplicată după iniţierea unei dezbateri
privind „prietenii” lui Pinocchio: motanul şi vulpea. Copiii pot analiza calitatea prieteniei acestora în
funcţie de comportamentul manifest.
Educatori

Aplicaţie

Identificaţi poveşti sau teme care se pretează unei dezbateri pornind de la opinii
divergente adecvate copiilor preşcolari.

5. Harta povestirii
„Harta povestirii” este o formă de organizare şi sintetizare a conţinutului unui text. Aceasta include:
a. Localizarea evenimentului (spaţiul fizico-geografic, cultural, social);
b. Problema, motivul, aspectul generativ;
c. Evenimentele, etapele, fragmentele;
d. Personajele;
e. Soluţia;
f. Concluziile.
O altă hartă a poveştii sau povestirii poate compara din anumite perspective, două sau mai multe
opere literare. Puteţi folosi simboluri sau imagini (desene, jetoane) cu care să construiţi împreună un colaj
care să prezinte harta povestirii.

Sugestii metodice:

• Dacă este necesar, modificaţi itemii de mai sus în funcţie de textul în discuţie.
• Implicaţi copiii în elaborarea unor asemenea itemi (Exemplu: Ce am învăţat din asta?)

6. Diagramele Venn

Folosite preponderent în matematică, digramele Venn pot fi valorificate cu succes şi la alte
discipline, pentru a evidenţia mai bine asemănările, deosebirile şi elementele comune în cazul a două idei,
concepte sau fenomene studiate. Ele sunt eficiente după lectura unui text, după o discuţie sau dezbatere,
deoarece organizează grafic materialul, permiţând o mai bună înţelegere a acestuia.
Sugestii metodice:
• Desenaţi pe tablă sau pe o foaie mare de hârtie diagrama grupei. Completaţi-o împreună cu copiii.
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Educatoarea poate scrie elementele comune în spaţiul destinat intersecţiei.
• Sugeraţi copiilor să folosească creioane colorate.
• Puteţi compara două obiecte sau fiinţe, pentru a identifica elementele comune şi cele diferite (de
exemplu culoare sau formă).
• Diagramele pot constitui o buna modalitate de evaluare.
Educatori

Aplicaţie

Folositi diagramele Venn în proiectele despre plante, animale sau chiar în basme etc.

7. Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat
„Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat” (Ogle, D., 1986) este o strategie care poate fi folosită pentru
ghidarea copiilor în timpul unei activităţi cu conţinut ştiinţific care poate dura mai multe zile.
Se împarte o foaie de hârtie în trei coloane după modelul de mai jos:
Ştiu
(Ce ştim? Ce credem că ştim?)

Vreau să ştiu
(Ce vrem să ştim?)

Am învăţat
(Ce am învăţat?)

Ştiu
Întrebăm copiii ce ştiu despre subiectul în discuţie, ce informaţii au. Fiecare copil se va gândi la
informaţii, indiferent dacă sunt adevărate sau nu, iar împreună, în grup, vor stabili care informaţii sunt
relativ sigure şi pe acestea le vor trece în coloana „Ştiu”. Pentru a monitoriza participarea şi ideile
copiilor, cadrul didactic le notează. Dacă este posibil, ar fi bine ca aceste informaţii să fie categorizate.
La grădiniţă, aceasta se poate realiza oral sau prin desen. Procesul de categorizare este esenţial în această
metodă. Pentru cele trei rubrici se pot folosi şi simboluri, care să semnifice categoriile de informaţii.
Vreau să ştiu
Individual şi apoi în perechi, copiii vor formula întrebări legate de subiect la care ar dori să afle un
răspuns. Ar fi potrivit ca acestea să fie şi ele categorizate. Întrebările se notează în coloana „Vreau să ştiu”.
Am învăţat
Evaluarea activităţii va avea drept scop verificarea validităţii informaţiilor notate în prima coloană,
includerea noilor informaţii în categoriile deja existente, formularea de noi categorii cu includerea
informaţiilor potrivite fiecărei categorii, formularea unui răspuns la întrebările din coloana a doua, scrierea
unor întrebări generate de lectură. Întrebările fără răspuns vor fi discutate pentru a identifica unde pot fi
căutate informaţiile necesare.

Sugestii metodice:

• Puteţi dirija aplicarea metodei prin oferirea categoriilor în care copiii trebuie să includă
informaţia. Este bine, însă, să-i obişnuiţi să identifice şi să definească aceste categorii pentru a putea opera
cu ele.
• Strategia este un bun prilej de a trasa noi direcţii de investigaţie pentru copil pornind de la
întrebările fără răspuns sau de la aspectele neelucidate.
• Strategia poate fi aplicată la toate categoriile de activităţi, dar mai ales în cadrul învăţării bazate
pe proiect.
Această metodă este utilizată întotdeauna în pregătirea unui proiect tematic. (a se vedea Mărturiile
din experienţa educatoarelor, pag. 42)

8. Pălăriile gânditoare
Metoda „Pălăriilor gânditoare” reprezintă o tehnică interactivă de stimulare a creativităţii iniţiată de
Edward de Bono. Participanţilor li se solicită să interpreteze roluri în funcţie de pălăria aleasă. Sunt şase
pălării gânditoare, fiecare de câte o culoare: alb, roşu, galben, verde, albastru şi negru. Culoarea pălăriei
este cea care defineşte rolul, iar participanţii trebuie să cunoască foarte bine semnificaţia fiecărei culori
pentru a gândi din perspectiva acesteia:
• pălăria albă – gândire obiectivă;
• pălăria roşie – gândire sentimentală;
Educaţia timpurie şi specificul dezvoltării copilului
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• pălăria neagră – gândire negativă;
• pălăria galbenă – gândire optimistă;
• pălăria verde – gândire creativă;
• pălăria albastră – controlează procesul de gândire.
Fiecare pălărie gânditoare reprezintă un mod de gândire oferind o privire asupra informaţiilor,
sentimentelor, judecăţilor, atitudinii pozitive, creativităţii şi controlului.
Exemplu

Metoda „Pălăriile gânditoare“

Domeniul experienţial: Om şi societate
Subiect: poezia „Căţeluşul şchiop”, de Elena Farago
Tipul activităţii: Convorbire
Obiective:
• să precizeze semnificaţia fiecărei culori (alb - povesteşte obiectiv, roşu - exprimă sentimente, păreri, negru
găseşte greşelile, riscurile, verde - oferă soluţii posibile, galben - prezintă aspecte pozitive, albastru - corectează,
conduce.)
• să comunice liber gândurile, dar din perspectiva semnificaţiei culorii pălăriuţei;
• să analizeze problema din mai multe perspective;
• să comunice liber exteriorizând emoţii, sentimente;
• să ia decizii;
• să extragă concluzii pentru a evita greşeala.
Desfăşurarea activităţii:
• Se împart pălăriuţele.
• Educatoarea reactualizează poezia „Căţeluşul schiop”. (Variantă: la o grupa mare pregătitoare poezia poate fi
reactualizată prin citire de către copiii care ştiu să citească)
• Copiii dezbat situaţia personajului ţinând seama de culoarea pălăriei:
-Pălăria albă va prezenta obiectiv faptele, fără părtinire.
-Pălăria roşie spune ce simte.
-Pălăria neagră judecă critic, evidenţiază răul, greşelile.
-Pălăria galbenă găndeşte constructiv, prezintă aspectele pozitive.
-Pălăria verde oferă soluţii posibile, creative, de rezolvare a problemei.
-Pălăria albastră supraveghează şi dirijează discuţiile, rezolvă conflictele şi respectarea rolurilor.

9. Lotus
Tehnica „Lotus” presupune deducerea de conexiuni între idei, concepte, pornind de la o temă
centrală care determină cele 8 idei secundare ce se construiesc în jurul celei principale, asemeni petalelor
florii de nufăr. Cele 8 idei secundare sunt trecute în jurul temei centrale, urmând ca apoi ele să devină la
rândul lor teme principale pentru alte 8 idei secundare. Această tehnică stimulează munca de colaborare în
echipă şi efortul creativ al fiecărui membru al grupului în soluţionarea sarcinii date.
Exemplu

Metoda „Lotus“

Domeniu experienţial: Estetic şi creativ
Subiect: Peisaj de primăvară
Tipul activităţii: Desen
Obiective:
• să exerseze capacităţile artistico-plastice în activitatea de grup;
• să aplice în situaţii noi tehnici de lucru învăţate;
• să stabilească legături între elementele realizate de alt copil şi ceea ce va urma să deseneze;
• să argumenteze rezultatele obţinute;
• să comunice cu cei din grup.
Desfăşurarea activităţii:
• Se prezintă suprafaţa pe care se va lucra, un carton mare de formă rotundă.
• Educatoarea propune subiectul lucrării - Peisaj de primăvară.
• Fiecare copil din grup, desenează pe rând, ceea ce şi-a propus, folosind o tehnică de lucru la alegere.
• La un semnal sonor, cartonul se roteşte şi lucrează următorul copil din grup, folosind o altă tehnică.
• Fiecare membru al grupului realizează un singur element şi tabloul se completează, până la finalizarea timpului
alocat.
• Se realizează evaluarea prin analiza lucrării.
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Educatori

Aplicaţie

Discutaţi care sunt beneficiile utilizării tehnicii Lotus. Discutaţi în ce masură copiii îşi
asumă roluri în grup, completează, continuă ideea. Ce roluri ale educatorului încurajază
exersarea acestor comportamente la copii?

10. Răspunsul prin rotaţie
Exemplu

Răspunsul prin rotaţie

Domeniul experienţial: Ştiinţe
Subiectul activităţii: Descompunerea numărului 10
Tipul activităţii: Exerciţiu
Obiective:
- să descompună numărul 10, în mai multe variante;
- să raporteze corect numărul la cantitate;
- să verifice răspunsurile celorlalte grupuri căutând şi alte căi de rezolvare a sarcinii;
- să respecte direcţia desfăşurării sarcinii în grup;
- să ofere feedback grupurilor.
Desfăşurarea activităţii:
• În clasă sunt expuse, ca într-o galerie de artă, 5-6 coli mari de hârtie pe care trebuie rezolvată sarcina:
descompunerea numărului 10.
• Fiecare grup va scrie pe coli cu un marker de o anumită culoare, cel pe care l-au primit.
• După ce fiecare grup a oferit prima variantă de răspuns, la semnalul dat se trece la următoarea coală şi se scrie o
altă variantă de descompunere.
• Grupurile trec pe rând pe la toate colile, apoi întregul grup face o evaluare a variantelor de rezolvare; se fac
corectări.

Educatori

Aplicaţie

Organizaţi o şedinţă a comisiei metodice cu tema „Utilizarea metodelor active la copiii
preşcolari”. Oferiţi exemple de activităţi din diverse domenii experienţiale în care aţi
folosit diferite metode, în special la grupa mare şi la grupa pregătitoare. Împărtăşiţi din
exprienţa dumneavoastră educatoarelor debutante.

Educaţia timpurie şi specificul dezvoltării copilului
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Organizarea mediului
de învăţare
şi rolul Centrelor
de interes/ activitate
capitolul

[2]
Fiecare grădiniţă trebuie să fie pentru copii un spaţiu dorit, cu activităţi care să-i implice, să le ofere
posibilitatea de a se dezvolta global, într-o atmosferă deschisă, stimulatoare. Când copilul intră pentru
prima dată într-o sală de grupă ce ar trebui să găsească aici, astfel încât să vină zilnic la grădiniţă cu
plăcere, ştiut fiind că prima impresie se formează în primele 20 de secunde?
Organizată pe zone, centre de interes, centre de activitate sau arii de stimulare (aşa cum au fost
denumite în timp şi în funcţie de specificul grupei) sala de grupă devine un cadru adecvat situaţiilor de
învăţare şi obţinerii experienţei. Prin felul în care este amenajată, ea oferă copilului ocazii să se simtă
bine în intimitatea lui, stimulându-i interesul şi invitându-l la învăţare prin descoperire şi explorare. Sala
de grupă îi vorbeşte copilului prin ceea ce oferă ca posibilitate de acţiune şi experienţă. Aflat în faţa mai
multor posibilităţi, copilul este invitat să aleagă ceea ce i se potriveşte, să decidă.
Dimensiunea ergonomică, înţelegând prin aceasta amenajarea spaţiului educativ, deţine ,,un rol
important în obţinerea succesului şcolar”. (Romiţă Iucu, 2000)
Mediul educativ reprezintă un ,,ansamblu al influenţelor sociale, care se exercită asupra instituţiilor
de educaţie şi asupra dezvoltării fiecărui membru al societaţii” (Mircea Ştefan, 2006). Ambianţa în care
copilul îşi trăieşte direct experienţa de viaţă prin situaţiile de viaţă prilejuite în scopul învăţării se referă şi
la climatul socio-afectiv.
Iată care sunt caracteristicile care l-ar putea convinge pe copilul care vede prima data sala de grupă
să facă primii paşi:
• spaţiu larg, luminos, aerisit, curat;
• culori vesele, calde, îmbinate armonios;
• spaţiul delimitat, dând impresia multor universuri ce aşteaptă să fie descoperite;
• mobilier dimensionat specific vârstei preşcolare, dotat cu o varietate de materiale şi jucării la
îndemână;
• existenţa altor copii care interacţionează;
• o educatoare zâmbitoare, primitoare, prietenoasă;
• posibilitatea prezenţei/ rămânerii în sală pentru un timp, a unui membru al familiei.

Argumente pentru organizarea sălii de grupă
pe centre
Curriculumul revizuit pentru educaţia timpurie structurează experienţele copilului pe domenii
experienţiale: estetic-creativ, om şi societate, limbă şi comunicare, ştiinţe şi psihomotric. Astfel, având în
vedere setul de interese şi aspiraţii ale copilului, nevoile acestuia, ca şi intenţia organizării unor activităţi
integrate, sala de grupă* poate fi delimitată în mai multe centre de activitate/interes, după cum urmează:
Biblioteca, Ştiinţe, Arte, Construcţii, Joc de rol/ Colţul păpuşii, Nisip şi apă.

*În alternativele educaţionale sectorizarea clasei îşi păstrează specificul de organizare. Aceste zone pot servi deşfăşurării celor trei
categorii de activităti (activităti pe domenii de învăţare, jocuri şi activităţi alese, activităţi de dezvoltare personală) organizate cu
toată grupa, cu grupuri mici de copii sau individual în funcţie de tipul fiecărei activitaţi de învăţare.
Educaţia timpurie şi specificul dezvoltării copilului
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Educatori

Reflectaţi la...

Închipuiţi-vă cum ar decurge activitatea de cunoaşterea mediului cu tema „Apa şi
transformările ei” organizată la grupa pregătitoare, după ce în prima etapă, cea de
dimineaţa, a jocurilor şi activităţilor alese, în centrul „Ştiinţe” copiii au efectuat câteva
experimente. Prin grija educatorului, dotarea din acest centru ar putea să cuprindă: stativ
cu eprubete în care apa poate fi divers colorată, vase de diferite forme şi mărimi iar copiii
constată că apa ia forma vasului; spirtieră, vas cu capac pentru a fi observat fenomenul
de fierbere şi condensare, recipiente cu gheaţă.
Ce elemente credeţi că ar trebui adăugate pentru reuşita unei activităţi ca aceasta?

Organizarea spaţiului educativ prin delimitarea Centrelor oferă atât părinţilor, cât şi educatorului
oportunitatea de a-i observa mai bine pe copii în intracţiunea lor cu materialele, cu alţi copii sau cu adulţii
din clasă.
În organizarea pe Centre a spaţiului educativ, educatorul va asigura:
• securitatea şi protecţia copiilor;
• confortul prin mobilier, canapele, pernuţe;
• existenţa unui spaţiu suficient studiului şi întâlnirii cu alţi copii;
• existenţa unui material adecvat situaţiilor de învăţare;
• poziţionarea adecvată a Centrelor, respectând reguli specifice.
Educatori

Recomandări

Oriunde v-aţi afla în clasă asiguraţi-vă că puteţi supraveghea ceea ce se întamplă în
fiecare centru!
Pentru buna desfăşurare a activităţilor, separaţi Centrele zgomotoase de cele liniştite!
Asiguraţi suficientă lumină naturală!
Mijlocul clasei este util să fie permanent liber pentru fluidizarea circulaţiei şi pentru a
putea desfăşura întâlnirea de dimineaţă sau alte activităţi cu tot grupul de copii (de
exemplu, Activitatea de educaţie muzicală).

Educatori

Aplicaţie

Construiţi o hartă a sălii de grupă în care funcţionaţi, conform spaţiului de care dispuneţi
şi reprezentaţi prin desen centrele de activitate, respectând cerinţele anterior enunţate.
Puteţi realiza această activitate individual sau în echipa de educatori de la fiecare grupă
(în cazul grupelor cu orar prelungit).

Centrele de interes/ activitate
1. BIBLIOTECĂ
Centrul „Bibliotecă” este spaţiul în care copiii îşi exersează limbajul sub toate aspectele sale
(vocabular, gramatică, sintaxă, înţelegerea mesajului) în timp ce comunică (verbal şi nonverbal) sau
asimilează limbajul scris. Deşi se adresează preponderent domeniului DEZVOLTAREA LIMBAJULUI
ŞI COMUNICĂRII, prin sarcinile formulate în acest centru, contribuţiile asupra dezvoltării globale sunt
multiple şi pot include: dezvoltarea motricităţii fine, dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu copiii de
vârstă apropiată, promovarea sănătăţii şi nutriţiei, ca şi exersarea unor capacităţi şi atitudini în învăţare
(curiozitate şi interes, iniţiativă, persistenţă în activitate, creativitate).
Centrul „Bibliotecă” trebuie să fie de dimensiuni medii, dotat cu perne, covoraşe, scaune, o masă
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de scris şi desenat unde copiii pot scrie felicitări sau chiar cărţi.
Aşezate ordonat pe rafturi, cărţile trebuie expuse, astfel încât
copiii să le găsească cu uşurinţă, să aibă acces la ele şi să-şi
poată alege una la care să privească în linişte, aşezaţi pe covor.
Pentru a-i stimula pentru citit şi scris, centrul „Bibliotecă”
poate fi decorat cu diverse forme ale cuvântului scris sau
tipărit, căci imaginile şi cuvintele ajută copilul de toate vârstele
să înceapă să înţeleagă importanţa scrisului şi cititului. Alături
de cărţi, educatorul poate îmbogăţi Centrul cu alte materiale:
litere din autocolant, litere decupate din ziare, reviste, ambalaje
pe care copiii le decupează şi formează silabe sau cuvinte. În
acest Centru copilul are la îndemână o mulţime de creioane,
carioca, hârtie liniată şi neliniată. Prin selectarea atentă a unor specii literare şi a instrumentelor de scris,
educatorul pregăteşte terenul pentru o utilizare activă a limbajului.
În acest Centru copiii creează poveşti cu ajutorul marionetelor şi a păpuşilor pe degete care pot
fi înregistrate şi apoi audiate cu toată grupa. La masa de confecţionat cărţi, copiii desenează, scriu dar
mai ales, dictează educatoarei întâmplări, poveşti, despre familiile lor sau despre ei. Copiii autori îşi pot
prezenta propria carte grupului, înainte ca aceasta să fie inclusă în colecţia bibliotecii.
Copiii creează texte pe care educatoarea la început le notează, apoi, pe măsură ce îi stimulează
să-şi exprime ideile, le oferă posibilitatea să le scrie singuri, prin copiere, cu litere de tipar sau la tabla
magnetică. Învăţarea scrisului se face spontan, ca răspuns la întrebările ce provin din necesităţile reale ale
copilului.
Educatori

Recomandare

În fiecare centru de activitate copiii sunt antrenaţi să scrie firme pentru magazinele pe
care le construiesc, anunţuri, numele propriu sau al colegilor, etichete cu denumirile
materialelor etc.
Confecţionarea cărţilor, tehnica benzilor desenate, teatrul de păpuşi favorizează
cooperarea, colaborarea şi dezvoltarea creativităţii copiilor.

Nivel I: 3-5 ani

Această zonă a sălii de grupă, pentru copiii cu vârstă de 3-5 ani, asigură formarea deprinderii de a
reacţiona la mesaje simple, de a le recepta şi transmite sau de a exersa calitatea de vorbitor şi ascultator.
Aici copilul:
• învaţă cuvinte şi expresii noi;
• îşi structurează logica întâmplărilor prin intermediul povestirilor/ repovestirilor: „Căsuţa din
oală”, „Ridichea uriaşă”, „Coliba iepuraşului”;
• exersează abilităţi ale mişcărilor fine: colorat, răsfoirea cărţilor;
• îşi dezvoltă imaginaţia şi creativitatea prin intermediul poveştilor cu început dat sau al
întâmplărilor hazlii;
• îşi îmbunătaţeşte discriminarea vizuală prin utilizarea: imaginilor, jetoanelor, planşelor pentru
lecturi după imagini („Familia mea”, „Jucăriile şi jocurile copiilor în grădiniţă”);
• decodifică simboluri din imagini, desene;
• îşi îmbogăţeşte cunoştinţele despre lume şi viaţă prin: lecturi ale educatoarei („Sanda la grădiniţă”,
„Legenda ghiocelului”), jocuri didactice („Cu ce se îmbracă copilul”, „Eu spun una, tu spui multe”),
convorbiri tematice („Să ne purtăm civilizat”, „Toamnă, toamnă harnică şi de roade darnică”), discuţii
libere;
• îşi antrenează capacitatea de memorare prin: vizualizarea imaginilor, succesiunea evenimentelor,
memorizări („Ninge” de Otilia Cazimir, „Mamei” de Elena Dragoş).

Nivel II: 5–6/7 ani
Pentru copiii în vârstă de 5-6/7 ani devin prioritare deprinderile lingvistice (citit, silabisit, scris)
aceştia făcând cunoştinţă într-un mod organizat cu cartea şi cuvântul scris. Aici copilul:
• învaţă expresii noi;
• îşi structureaza logica întâmplărilor prin: povestiri/ repovestiri („Sarea în bucate” de Petre
Ispirescu, „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă), poveşti create fie pe bază de imagini, fie cu început
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dat („O poveste hazlie”, „Întâmplări în vacanţă”);
• identifică specii de literatură (poezie, poveste, basm);
• îşi îmbunătăţeşte discriminarea vizuală cu ajutorul imaginilor, jetoanelor şi planşelor;
• exersează abilităţi ale mişcărilor fine (colorat, răsfoirea cărţilor, scriere);
• îşi dezvoltă imaginaţia şi creativitatea (elaborare de poezii, poveşti cu început dat sau întâmplări
hazlii);
• decodifică simbolurile (imagini, litere, cuvinte, desene);
• îşi îmbogăţeşte cunoştinţele despre lume şi viaţă prin: lecturi ale educatoarei („Frunza” de Emil
Gârleanu, „Puiul” de Al. Brătescu Voineşti), jocuri didactice („Spune ce ştii despre…”, „Ne pregătim
pentru şcoală”), convorbiri tematice sau discuţii libere;
• îşi însuşeşte structuri gramaticale prin utilizarea jocurilor-exerciţiu („Vorbeşte corect”, „Al/a cui
este?”);
• îşi antrenează capacitatea de retenţie prin succesiunea evenimentelor, vizualizarea imaginilor sau
memorizări ca: „Balada unui greier mic” de George Topârceanu, „Limba noastră” de George Sion.
Educatori

Recomandare

• Creaţi în fiecare zi copiilor oportunităţi pentru citire şi pentru scriere.
• Echilibraţi activităţile desfăşurate în grup mare, grup mic cu cele desfăşurate individual.
• Selectaţi cărţile astfel încât să fie adecvate vârstei şi să reflecte cultura copiilor.
• Expuneţi eşantioane de scriere ale fiecărui copil şi cărţile realizate pentru a informa
părinţii şi alţi vizitatori despre experienţele de învăţare a limbajului scris de către copii.
• Creaţi oportunităţi pentru a imprima (de exemplu: cu ştampile din burete) sau de a
copia cuvintele care se află în jurul copiilor.
• Atunci când aveţi ocazia, tipăriţi şi afişaţi povestirile create de copii!
• Asiguraţi un spaţiu în care copiii să-şi înregistreze creaţiile sau să audieze poveşti.
• Scrieţi ideile dictate de copii sau poveştile lor şi afişaţi-le!

Multe săli de grupă sunt dotate cu televizoare, dar utilizarea acestora trebuie făcută cu multă
precauţie. Educatoarea trebuie să planifice un timp scurt în anumite zile pentru vizionare, să selectecteze
un anumit program care vine în acord cu tema activităţilor. Este util ca vizionarea programului sau a
secvenţei respective să aibă loc cu un grup de copii sub îndrumarea educatoarei care participă alături de
aceştia pentru a le da explicaţii. Televizorul trebuie introdus pentru a completa cunoştinţele copiilor şi nu
ca un element concurent pentru activităţile din sala de grupă, în scopul vizionării desenelor animate.
Educatori

Pro şi Contra

În unele săli de grupă în centrul Bibliotecă este prezent televizorul. Sunteţi de acord cu
vizionarea emisiunilor de televiziune în sala de grupă? Formulaţi argumente pro şi contra.
Discutaţi în comisia metodică care sunt echipamentele utile în sala de grupă.

2. ŞTIINŢE

Dezvoltarea gândirii logice, înţelegerea relaţiilor
dintre obiecte şi fenomene, exersarea capacităţii de a rezolva
probleme, ca şi familiarizarea şi aplicarea cunoştinţelor
şi deprinderilor elementare matematice sau a celor care
privesc cunoaşterea şi înţelegerea lumii vii, toate subsumate
domeniulul DEZVOLTAREA COGNITIVĂ, îşi găsesc locul
preponderent în Centrul „Ştiinţe”. Centrul oferă copiilor
experienţe de învăţare cu efecte asupra dezvoltării lor şi în alte
domenii. Participarea la experienţe cu cartea sau conştientizarea
mesajelor vorbite / scrise – repere ale domeniului dezvoltarea
limbajului şi a comunicării, sau dezvoltarea abilităţilor de
interacţiune sau a comportamentelor prosociale – aparţinând
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domeniului dezvoltare socio-emoţională, dar şi dezvoltarea senzorio-motorie sau promovarea practicilor
privind securitatea personală – pot fi deseori adresate prin activităţile de învăţare sau jocurile care se
desfăşoară în Centrul „Ştiinţe”.
Copiii sunt oameni de ştiinţă care caută permanent să se informeze în legătură cu lumea
care-i înconjoară. Aviditatea copiilor privind informaţii din lumea înconjuratoare este interpretată
prin curiozitatea naturală de a căuta permanent să-şi explice funcţionalitatea lucrurilor, cauzalitatea
fenomenelor. Prin participarea la procesul ştiinţific de explorare, observare şi experimentare, copiii îşi
dezvoltă abilităţi pe care le vor folosi toată viaţa: observarea, clasificarea, comunicarea.
În Centrul „Ştiinţe” este util să existe:
• un spaţiu pentru expunerea permanentă a materialelor din natură (ghinde, pietre, scoici, seminţe,
fructe, legume, cereale, colecţii de insecte, ierbare);
• mulaje din plastic reprezentând animale sau păsări;
• un loc pentru animale vii (acvariu cu peşti sau cu broscuţe ţestoase, suport de sticlă pentru
hamster sau porcuşor de Guineea, colivie pentru papagali sau peruşi);
• un loc pentru instrumentele de investigaţie care să servească activităţilor de tip experimente fizice
şi chimice (magneţi, oglinzi, cărbuni, recipienţi, obiecte de măsurare, prismă, baterii, termometru,
clepsidră etc.);
• un loc însorit pentru plantele de interior sau cele semănate şi plantate de copii;
• un loc pentru pliante, imagini, planşe, atlase de anatomie, botanică, zoologie, enciclopedii cu
mijloace de locomoţie, harţi geografice etc.
• un loc pentru echipamente de măsurare, jocuri cu numere, dominouri, puzzle, jocurile Lotto,
jocurile matematice, rigle, ruletă, cântare tip balanţă, piese Lego sau Duplo, table magnetice cu
numere etc.
Atenţie!
Copiilor le place foarte mult să aibă animale vii în sala de grupă pentru a le observa şi îngriji. Este
important să selectăm cu grijă animalul preferat de copii, să igienizăm spaţiul ori de câte ori este nevoie,
să deţinem suficiente informaţii despre cum trebuie îngrijit în captivitate, inclusiv despre bolile care pot
apărea, pentru a proteja atât animalul, cât şi copiii.
Colectarea materialelor din acest Centru e un proces continuu, iar pentru a menţine treaz interesul
copiilor, din timp în timp, trebuie introduse materiale noi. Copiii desfăşoară activităţi ştiinţifice dar, în
acelaşi timp, reflectează asupra a ceea ce fac. Educatoarea îi încurajează să pună întrebări în timp ce
explorează materialele, să identifice probleme şi să găsească soluţii. Creaţiile ştiinţifice apar în activităţile
cu final deschis, cu multe întrebări posibile iar copiii, beneficiind în acest Centru de o îndrumare adecvată,
îşi dezvoltă capacitatea de a gândi critic, de a observa şi descrie cu acurateţe.
Ei formulează întrebări despre lumea înconjurătoare de tipul:
• În mijlocul Pământului este gheaţă?
• Cine mişcă norii?
• Dacă stau în ploaie îmi creşte părul lung?
• De ce mă doare când mă lovesc?
Pentru a-i determina pe copii să exploreze, să cerceteze, educatorul trebuie să ofere mereu un model de
gândire activă şi de curiozitate în cercetare.
În Centrul „Ştiinţe” copiii îşi construiesc cunoştinţe matematice durabile şi utile, îşi dezvoltă
competenţe matematice prin intermediul experienţelor concrete din viaţa de zi cu zi. Cu materialele din
acest centru copiii învaţă :
• corespondenţa unu la unu;
• ordonarea după mărime, grosime, lungime, lăţime;
• număratul;
• calculul � operaţii de adunare şi scădere;
• clasificarea � sortarea obiectelor după formă, culoare, mărime;
• măsurarea � găsirea numărului de unităţi standard dintr-un obiect;
• comparaţia � capacitatea de a stabili dacă un obiect este mai mare, mai mic sau egal unul cu altul
prin măsurare;
• măsurarea timpului;
• noţiuni de geometrie;
• tiparele şi modele repetabile care stabilesc relaţii între unităţile matematice.
Utilizarea gândirii matematice pentru a rezolva probleme concrete din viaţa cotidiană dă încredere
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copiilor în abilităţile matematice.
Jocurile Lego, cuburile mici, jocurile cu piuneze oferă posibilitatea copiilor de a-şi pune ideile şi
imaginaţia în practică, căci ei creează modele noi de maşini, rachete, avioane şi învaţă despre modele din
arhitectură, despre simetrie şi proiectare.
Materialele expuse în acest centru sunt atent selectate de educator în funcţie de:
• nivelul de vârstă al copiilor;
• nivelul de pregătire al acestora;
• existenţa zilnică a altor adulţi în sala de grupă.
Educatori

Recomandări

• Pregătiţi suficiente materiale pe care copiii le pot utiliza pentru sortare şi clasificare,
pentru realizarea serierilor, pentru măsurarea greutăţii şi a dimensiunilor, pentru
construirea de modele, pentru explorarea numerelor şi a conceptelor spaţiale.
• Introduceţi materiale care pot fi utilizate într-o varietate de moduri.
• Asiguraţi centrul cu materiale care încurajează copiii să observe, să facă predicţii, să
experimenteze.
• Îndemnaţi copiii să-şi înregistreze descoperirile prin întocmirea schiţelor, desenelor,
graficelor sau prin completarea unor tabele.
• Introduceţi adecvat conceptele noi şi noile tehnici prin scurte expuneri pentru a-i ajuta
pe copiii care au nevoie de o structurare mai puternică.
• Creaţi fiecărui copil oportunităţi multiple pentru explorare liberă.
• Furnizaţi materialele necesare şi timpul disponibil copiilor care doresc să-şi testeze
ideile.
• Încurajaţi experimentele copiilor care au la bază curiozitatea lor naturală, experienţele
specifice trăite de copii şi înregistraţi observaţiile.
• Asiguraţi-vă că instrumentele ştiinţifice şi materialele susţin desfăşurarea unei game
de activităţi ştiinţifice, de la cele de fizică la plantat, de la studiul animalelor la reacţii
chimice.
• Aveţi grijă ca Centrul Ştiinţe din sala de grupă să nu semene mai mult cu un muzeu
decât cu un laborator pentru o învăţare activă!

3. ARTE

Centrul „Arte” are influenţe asupra dezvoltării copilului
în toate domeniile, adresarea acestora ţine de măiestria
cadrului didactic de a planifica experienţe variate şi inspirate.
De la dezvoltarea socioemoţională – pe care copiii o pot trăi
prin dezvoltarea abilităţilor de a interacţiona cu colegii, la
dezvoltarea conceptului de sine şi al expresivităţii emoţionale
prin intermediul dezvoltării limbajului şi al comunicării sau
al motricităţii fine, la stimularea creativităţii şi exersarea
persistenţei, toate se întrepătrund în sarcinile, tehnicile
şi tipurile de activităţi din Centrul „Arte” şi pot asigura
dezvoltarea globală a copilului.
Pe lângă bucuria, emoţiile şi satisfacţiile copiilor, Centrul
„Arte” le oferă celor mici cadrul în care ei învaţă să comunice,
stimulându-le curiozitatea, imaginaţia, creativitatea, dar şi spiritul de iniţiativă.
Gama de materiale din acest Centru poate include: blocuri de desen, hârtie de toate dimensiunile şi
culorile, creioane colorate, acuarele, foarfece, pastă de lipit, planşete, plastilină, cocă, coloranţi alimentari,
autocolant, sfoară, sârmă, gheme de lână divers colorate, casetofon, radio, casete cu muzică, instrumente
muzicale funcţionale sau în miniatură: muzicuţe, fluiere, xilofoane, tamburine, măşti, vestimentaţie pentru
dansuri.
Dacă li se dă copiilor timpul, ocazia şi libertatea de a lucra cu materialele din acest Centru, de a
face singuri descoperiri şi de a testa idei în practică, atunci însuşirile sau calităţile astfel stimulate vor
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ajuta la punerea bazelor unor activităţi viitoare, ale vârstei adulte.
În Centrul „Arte” copiii exersează pictura cu degetele, cu buretele, cu dopuri sau rulouri de carton,
imprimă materiale textile, pictează cu ceară, modelează din aluat, plastilină şi lut, confecţionează colaje,
păpuşi din pungi de hârtie, din şosete sau mănuşi şi alte jucării. Aici pot discuta despre artă, despre ce
sentimente le trezeşte experienţa artistică. Materialele de care beneficiază copiii în acest centru au rolul
de a oferi satisfacţia obţinerii unui produs propriu, printr-un efort îmbinat cu plăcerea de a lucra, de
a se exprima pe sine. De altfel, în amenajarea acestui spaţiu, educatorul se va asigura de confortul şi
intimitatea în care copiii lucrează.
În acest Centru copilul dobândeşte:
• cunoştinţe şi deprinderi elementare de utilizare a instrumentarului de lucru;
• abilitaţi ce ţin de motricitatea fină şi senzorio-motorie;
• iniţiativă, perseverenţă în activitate, creativitate;
• abilităţi de comunicare prin limbajul artistic;
• expresivitate emoţională şi socială;
• deprinderi igienice privind condiţiile de muncă.
Echipa de educatori are rolul de a facilita şi încuraja originalitatea copiilor şi de aceea nu se oferă
modele şi tipare care pot duce la frustrare şi eşec, deoarece coordonarea ochi�mână şi dexteritatea manuală
nu sunt încă dezvoltate complet la copiii de vârstă preşcolară.
Educatori

Recomandări

• Asiguraţi Centrul cu un număr suficient din fiecare material specific (hârtie, creioane,
markere, lemn, sticlă, material textil).
• Introduceţi materiale şi tehnici noi sau daţi o nouă întrebuinţare materialelor.
• Lăsaţi timp şi libertate copiilor să exploreze materialele, să experimenteze şi asiguraţi-i
că pot să se murdărească, căci activitatea este mai importantă.
• Daţi-le copiilor idei, oferiţi-le sugestii, aduceţi diverse materiale, modele, dar nu le
spuneţi ce anume să facă.
• Asiguraţi copiilor şorţuri, cămăşi sau salopete pentru pictură.
• Nu cereţi întotdeauna copilului să denumească ce a desenat, căci poate nu şi-a propus
ceva anume şi desenul e doar un joc de culori.
• Rezolvaţi problemele de comportament care pot să apară atunci când materialele
existente îi plictisesc pe copii, sunt insuficiente sau nu e destul spaţiu în Centru.
• Observaţi copiii care merg frecvent la Centrul „Arte”, pe cei care merg ocazional, dar şi
pe cei care nu merg niciodată.
• Oferiţi libertate copiilor de a crea pe o diversitate de suprafeţe (de exemplu, pe peretele
exterior al grădiniţei copiii pot picta cu apă sau pot picta la şevalet sau pe podea).
• Păstraţi toate lucrările copiilor realizate în timp, în portofolii.
• În cazul proiectelor care durează mai multe săptămâni, asiguraţi un spaţiu special
amenajat şi suficient de mare pentru expunerea produselor realizate de copii, atât în plan
vertical, dar şi pentru obiectele tridimensionale.
• Staţi alături de copilul care are nevoie de încurajare şi arătaţi-vă interesul şi
entuziasmul.
• Apreciaţi efortul copiilor, dar fiţi obiectivi.
• Încurajaţi copiii să lucreze cu materiale reciclabile.
• Fiţi receptivi şi oferiţi răspunsuri tuturor copiilor care vă solicită acest lucru în timp ce
lucrează.
• Comentaţi cu atenţie şi sinceritate munca depusă de copii.
• Nu uitaţi să etichetaţi şi să dataţi fiecare lucrare.
• Notaţi dacă un copil vrea să vă povestească despre desenul său.
• Stimulaţi pictura folosind un fond muzical.
• Încurajaţi copiii să creeze lucrări pentru părinţi cu ocazia unor evenimente din familie.
• Obişnuiţi copiii să păstreze materialele şi instrumentele, să nu le deterioreze.
• Responsabilizaţi copiii cu păstrarea curăţeniei în Centru.
• Nu comparaţi desenele şi picturile copiilor, competiţia nu e potrivită la aceasă vârstă.
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4. COLŢUL CĂSUŢEI/ JOCUL DE ROL

Centrul „Colţul Căsuţei / Joc de Rol” este spaţiul în care
DEZVOLTAREA SOCIOEMOŢIONALĂ se regăseşte din plin.
Dar copiii când se joacă în acest Centru utilizează limbajul,
comunică, rezolvă probleme, reactualizează informaţiile despre
lume şi le reorganizează prin interacţiunile cu mediul. De
asemenea, dezvoltarea coordonării, a motricităţii grosiere sau
dezvoltarea senzorială sunt numai câteva din beneficiile unei
activităţi (ca cea de gătit) care se desfăşoară în Centrul „Colţul
Căsuţei”.
Centrul „Joc de rol” este pentru orice copil mediul ideal
în care poate să înveţe cu plăcere şi influenţează activitatea din
celelalte Centre. Prin jocul în acest Centru copiii refac locuri,
întâmplări care le sunt familiare; imită comportamentul părinţilor sau joacă roluri ale unor personaje
cunoscute; reproduc lumea aşa cum o înţeleg ei, inventează şi interpretează situaţii bazate pe roluri reale
sau imaginare. Copiii îşi creează o lume a lor cu ajutorul căreia încearcă să înţeleagă realitatea, rezolvă
probleme pe care le întâlnesc în viaţa de zi cu zi, repetă, reinterpretează şi retrăiesc experienţe.
Acest centru găzduieşte jocuri cu un spectru larg de tipul celor „De-a…(familia, farmacia, cabinetul
medical, şoferii, şcoala, magazinul, musafirii, gospodinele…)”, atât cu subiecte din viaţa cotidiană, cât şi
extrase din basme şi poveşti.
„Jocul de rol” îi ajută pe copii să se transforme din persoane egocentrice în persoane capabile să
comunice cu alţii. Participând zilnic la activităţile din acest centru, copilul învaţă să se concentreze, să-şi
exerseze imaginaţia, să pună în practică idei noi, să practice comportamente de grup şi să-şi dezvolte
capacitatea de control asupra lumii în care trăieşte.
În acest Centru se desfăşoară unul dintre cele mai personale, individuale şi intime procese de
învăţare, copiii descoperindu-se prin raportarea la alteritate. Conştientizând calităţile proprii, copiii
învaţă să relaţioneze cu ceilalţi, punând în practică idei noi de joc. Practicând comportamente de grup,
îşi dezvoltă capacitatea de control asupra lumii în care trăiesc, învaţă cum să-şi comunice gândurile,
sentimentele, emoţiile. Când emit păreri proprii se confruntă cu ceilalţi, exersează empatia realizând că
oamenii sunt diferiţi. Astfel, descoperă că există persoane care au cerinţe educative speciale, cărora le pot
oferi ajutorul lor, sau învaţă despre diferenţele culturale experimentând şi alte obiceiuri culinare decât cele
deprinse acasă.
Prin diversitatea activităţilor ce se desfăşoară în acest Centru, copiii învaţă:
• să-şi exprime şi să-şi gestioneze emoţiile;
• să comunice cu înţeles cu ceilalţi;
• să folosească mediul (obiecte, costumaţii) pentru exprimarea ideilor şi utilizarea cunoştinţelor;
• să-şi adapteze comportamentele la contexte specifice;
• să relaţioneze eficient cu colegii şi cu adulţii prezenţi în Centru;
• să accepte diversitatea.
Studiu de caz
Georgeta şi Cristina sunt prietene bune de la grupa pregătitoare B. În fiecare dimineaţă
se întâlnesc în Centrul „Joc de rol” unde se înţeleg foarte bine (preferă aceleaşi jocuri,
îşi comunică plăcut impresiile, îşi împărtăşesc experienţele cu interes, se intâlnesc
după programul grădiniţei în parc). De câteva zile, în grupă a venit Maria, care prezintă
tulburare de ritm în vorbire (bâlbâială) şi care doreşte să li se alăture în joc. Cristina şi
Georgeta o evită vizibil. Maria îşi exprimă dorinţa de a se asocia fetelor, dar povesteşte şi
despre refuzul acestora.
Discutaţi cu colega/colegul de grupă şi cu echipa de cadre didactice a gradiniţei care sunt
modalităţile prin care puteţi interveni în rezolvarea situaţiei.
Ce rol au specialiştii? Dar părinţii copilului în cauza? Dar părinţii celorlalţi copii din grupă?
Ce adaptări ale strategiilor de predare impune existenţa în grupă a unui copil care
prezintă tulburare de ritm în vorbire?
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În Centrul „Joc de rol” se pot desfăşura activităţi de gătit
şi de cunoaştere a hranei. Este necesar un spaţiu în care să nu
se joace în mod frecvent copiii, să fie un loc sigur şi uşor de
supravegheat. Copiii învaţă în acest fel să decodifice reţetele,
învaţă despre cantităţi şi unităţi de măsură, despre conceptul de
număr, capătă o oarecare îndemânare în aprecierea timpului,
învaţă despre noţiuni de fizică şi chimie (dizolvarea, topirea,
fierberea), îşi exersează toate simţurile dar în mod deosebit,
cele olfactiv şi gustativ, învaţă despre diferenţele culturale care
apar în alegerea mâncărurilor şi învaţă să împartă cu ceilalţi.
Activităţile de gătit reprezintă o distracţie şi o relaxare pentru
copii, promovează competenţa, independenţa şi experimentul.
Prezentăm în continuare un exemplu de schimb de experienţă:
La iniţiativa echipei de educatori de la grupa mare, din cadrul Grădiniţei Nr.11 „Step by Step”
din Satu Mare, părinţii au realizat o carte de reţete care cuprindea prăjitura preferată a fiecărui copil din
grupă, denumită după numele acestuia. Bineînţeles că o parte din reţete au fost din cele pe care copiii leau experimentat alături de părinţi şi bunicuţe în sala de grupă. Cartea a reprezentat un cadou preţios pentru
copiii şi părinţii de la o grupă pregătitoare, din cadrul Grădiniţei Nr. 3 „Step by Step”, Tulcea şi a generat
discuţii despre obiceiurile culturale din alte zone ale ţării.
Educatori

Recomandări

• Verificaţi dacă temele jocurilor la nivelul 3-5 ani se axează pe casă, familie şi prieteni
şi dacă la nivelul 5-6/7 ani jocul se extinde în sensul includerii comunităţii, aventurii şi
temelor fantastice.
• Echilibraţi raportul dintre jocurile cu teme iniţiate de educatori şi cele iniţiate de copii;
evaluaţi care dintre acestea au succes mai mare.
• Schimbaţi temele şi recuzita suficient de des pentru a menţine interesul copilului, dar
nu atât de repede încât să nu aibă timp pentru explorarea în amănunt.
• Asiguraţi un spaţiu suficient de mare pentru a preveni conflictele.
• Observaţi cum folosesc copiii conceptele de limbaj şi cele matematice şi care elemente
de recuzită încurajează acest comportament.
• Asiguraţi-vă că, înainte de a începe să gătească, copiii aplică regulile de igienă învăţate.

5. CONSTRUCŢII

DEZVOLTAREA COGNITIVĂ, DEZVOLTAREA FIZICĂ, DEZVOLTAREA
SOCIOEMOŢIONALĂ ca şi INIŢIATIVA, CREATIVITATEA şi PERSEVERENŢA se regăsesc
deopotrivă la Centrul „Construcţii” prin activităţile individuale
sau de grup care implică explorare cu materiale diverse şi
creaţie de structuri sau scene.
Centrul „Construcţii” trebuie să fie destul de mare pentru
ca un grup de câţiva copii să poată lucra aici împreună sau
fiecare separat fără ca şantierele lor să se intersecteze. E de
preferat să existe un covor care să acopere podeaua, pentru a
reduce zgomotul făcut de blocurile de lemn sau cele de plastic
în cădere, iar copiii şi adulţii vor putea sta mai comod. Copiii
sunt ataşaţi în mod firesc de acest Centru deoarece este activ,
creator şi distractiv. În jocul de aici, individual sau în grup,
copiii sunt încurajaţi să descopere cuburi de diferite mărimi
şi forme, pentru a construi diverse structuri. Centrul trebuie
dotat şi cu jucării de tip mijloace de locomoţie, de diferite mărimi. Dezvoltându-şi gândirea creatoare,
imaginaţia, copiii îşi formează concepte ştiinţifice, matematice referitoare la mărime, formă, înălţime,
volum, spaţiu, direcţie, echilibru, stabilitate, balans, măsurare, numărătoare, asemănare, diferenţă,
ordonare.
Nu există un mod corect sau incorect în care trebuie construit cu aceste materiale. Copiii învaţă mai
Educaţia timpurie şi specificul dezvoltării copilului
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multe despre echilibru, înălţime şi greutate doar din experienţa
practică, din încercare şi din greşeli. Ei învaţă lucrând, învaţă
construind o clădire, care ori stă în picioare, ori se dărâmă, însă
orice situaţie problemă trebuie abordată şi rezolvată individual.
Adesea, copiii care au realizat o construcţie iniţiază jocuri de
rol sau aduc materiale din alte Centre şi îmbogăţesc jocul.
Utilizează cuburile în mod creativ şi astfel, două cuburi mici
pot fi greutăţile unui cântar, o placă şi un cilindru se transfomă
în skateboard, un cilindru subţie poate fi un microfon, o piesă
paralelipipedică e telefonul mobil.
Concomitent, copiii
îşi pot antrena aptitudinile sociale sau de comunicare.
În acest Centru, dezvoltarea competenţelor academice
se îmbină armonios cu cele socioemoţionale, prin abordarea
situaţiilor problemă ivite în timpul jocului. În pregatirea
pentru şcoală şi viaţă a copilului sunt cuprinse toate aspectele
importante ale dezvoltării sale, în funcţie de particularităţile
de vârstă şi individuale antrenate în activităţile şi jocurile
organizate aici: dezvoltarea cognitivă, socioemoţională,
dezvoltarea limbajului şi a comunicării, capacitaţi şi atitudini
în învăţare.
Educatori

Recomandări

• Încurajaţi copiii să creeze proiecte şi să construiască în comun.
• Observaţi construcţiile copiilor şi veţi deduce stadiile progresive de dezvoltare.
• Aşezaţi cuburile în rafturi, sortându-le după formă şi mărime.
• Marcaţi rafturile cu materiale de construcţii şi puneţi etichete cu forma şi mărimea
pieselor.
• Plasaţi în centru echipamente şi materiale care vin în acord cu tema jocului.
• Monitorizaţi numărul de copii care pot lucra în acelaşi timp în Centru pentru a nu apărea
conflicte.
• Decoraţi Centrul cu imagini care reprezintă construcţiile pe care le vor realiza: poduri,
nave cosmice, vapoare, blocuri turn etc.
• Pentru evitarea excesului de reguli, educatorii pot permite extinderea jocului dintr-un
Centru în altul, dar şi împrumutarea diferitelor materiale, cu condiţia ca, la final, acestea
să fie restituite Centrului de care aparţin.
• Stabiliţi împreună cu copiii cât de înalte pot fi construcţiile lor, astfel încât să nu se
producă accidente.
• Restabiliţi ordinea prin strângerea materialelor de care copiii nu au nevoie în acel
moment.
• Igienizaţi cuburile prin spălare.

Educatori

Reflectaţi la...

Amintiţi-vă care sunt reacţiile pe care le aveţi când observaţi că în Centrul „Construcţii”
materialele nu sunt puse întotdeauna la loc după terminarea jocului. Amintiţi-vă care este
reacţia atunci când se dărâmă o construcţie uriaşă din cuburi.
Imaginaţi soluţii pentru rezolvarea acestor situaţii prin implicarea copiilor.
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6. NISIP ŞI APĂ
Centrul „Nisip şi apă” este gazda experienţelor care asigură DEZVOLTAREA FIZICĂ a copiilor
(sub aspectul motricităţii fine sau grosiere şi al dezvoltării senzorio-motorii) şi un bun pretext pentru
educator de a iniţia activităţi variate care asigură DEZVOLTAREA COGNITIVĂ a acestora.
În sala de grupă, copiilor trebuie să li se ofere posibilitatea de a explora senzaţia atingerii nisipului
şi apei şi fiecare sală ar trebui să fie dotată cu suporturi pentru nisip sub diverse forme, cuve din plastic,
albiuţe şi ligheane, deoarece copiii se simt atraşi de nisip şi apă, indiferent de vârstă. Masa cu nisip şi apă
trebuie să fie înaltă până la talia copilului, iar podeaua unde aceasta este plasată trebuie acoperită deoarece
se risipeşte nisip şi apă şi devine alunecoasă. La dispoziţia copiilor trebuie puse prosoape, mături şi făraşe
pentru a strânge nisipul şi apa ori de câte ori este nevoie.
Materialele şi accesoriile care se folosesc la „Nisip şi apă” sunt :
• vase şi unelte (găletuşe cu forme, pâlnii, lopăţele şi greble, căni gradate, site, bureţi de diferite
forme, teluri, dopuri de plută, vaporaşe, pipete, strecurători, perii);
• materiale din natură (scoici, pietre de râu, pene, solzi, cochilii de melci, steluţe de mare);
• substanţe lichide sau solide care se dizolvă (coloranţi alimentari, săpun, şampon).
Acest Centru poate fi interesant şi iarna, când apa poate fi înlocuită cu zăpadă, pe care copiii o
modelează şi pot observa în acelaşi timp fenomenul topirii.
Activităţile în acest Centru pot fi de tipul:
• copiii construiesc ceea ce văd în realitate: poduri, castele, drumuri;
• copiii experimentează plutirea şi scufundarea;
• copiii estimează numărul de găletuşe de zăpadă pentru a umple cuva;
• copiii compară greutatea nisipului ud cu cea a nisipului uscat;
• copiii dizolvă săpunul şi cercetează balonaşele;
• copiii învaţă să fabrice hârtia;
• copiii învaţă despre geografie prin modelarea formelor de relief din nisip;
• copiii realizează picturi cu nisip;
• copiii trasează litere şi imprimă forme;
• copiii fac vara picturi invizibile cu perii mari şi apă pe ciment sau pe lemn.
Prin întrebări, educatorii poate stimula copiii să găsească soluţii la diverse probleme şi să genereze
ipoteze. De exemplu: „Ce crezi că se va întâmpla dacă pui colorant în apă?”, „Ce s-a întâmplat?”, „De ce
crezi că s-a întâmplat aşa?”. Astfel se modelează sistemul de gândire ştiinţifică.
Educatori

Recomandări

• Plasaţi masa cu nisip într-un loc mai retras, nu în drumul copiilor, deoarece pot
transporta pe încălţăminte nisipul sau pot aluneca din cauza apei.
• Puneţi în cuvă suficient nisip ca să încurajaţi jocul copiilor şi pentru a evita conflictele.
• Stabiliţi o regulă privind numărul maxim de copii care se joacă simultan în acest centru
şi îndrumaţi-i să nu arunce cu nisip.
• Schimbaţi apa la două zile ca să nu se dezvolte bacterii. Spălaţi bine cuva. Nivelul de
apă din cuvă nu trebuie să depăşască 10 - 20 cm.
• Nu acoperiţi nisipul dacă este umed, mai întâi lăsaţi-l să se usuce.
• Umeziţi nisipul înainte de a-l folosi copiii.
• Aduceţi şi alte materiale pe care copiii să le exploreze: zăpadă, rumeguş, frunze,
castane, ghinde, gheaţă.
• Aşezaţi materialele de curăţenie la îndemâna copiilor şi învăţaţi-i să le folosească.
• Achiziţionaţi mături, făraşe şi mopuri mici astfel încât copiii să le poată folosi cu
uşurinţă.
• Învăţaţi copiii să folosească şorţurile de plastic pentru a nu-şi uda hainele.
• Puneţi apă caldă în cuvă când afară este vreme rece.
• Planificaţi activităţi de spălare a hainelor păpuşii şi a jucăriilor în acest Centru.

Desfaşurându-vă activitatea într-o sala de grupă astfel amenajată este foarte important să stabiliţi
reguli cu copiii, norme de desfaşurare a jocului astfel încât să vă fie uşor de gestionat orice situaţie de
criza educaţională. Vă puteţi ajuta de vizitele prelungite ale unor părinţi/ bunici implicându-i în activitatea
dintr-un Centru.
Educaţia timpurie şi specificul dezvoltării copilului
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Educaţia incluzivă
în grădiniţă
capitolul

[3]
Promovarea incluziunii în educaţia timpurie
În cadrul dezbaterilor Consiliului European, la Lisabona, în martie 2000, s-a evidenţiat importanţa
educaţiei pentru promovarea competenţei, competitivităţii şi calităţii profesionale dobândite întrun învăţământ de calitate, pentru promovarea incluziunii (integrării) sociale şi reducerea excluziunii
(marginalizării) sociale.
Obiectivele strategice europene privind accesul la educaţie pot fi exprimate în:
• extinderea accesului la educaţie şi reducerea abandonului şcolar;
• îmbunătăţirea accesului la educaţie şi formare pentru persoanele dezavantajate.
Definiţia educaţiei incluzive
„Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având ca
scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la procesul
de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi.” (Şovar, R., 1999)
Principiile cheie ale incluziunii
• valorizarea diversităţii;
• respectarea demnităţii fiinţei umane;
• înţelegerea nevoilor individuale ca cerinţe individuale;
• planificarea activităţilor incluzive;
• responsabilitatea colectivă;
• dezvoltarea relaţiilor şi culturii profesionale;
• dezvoltarea profesională;
• asigurarea şanselor egale.

Principiul fundamental al educaţiei incluzive: învăţământ pentru toţi,
împreună cu toţi
Educaţia pentru toţi se adresează tuturor vârstelor, presupune o dezvoltare încă din primele
momente ale vieţii, dar şi necesitatea asigurării unor condiţii optime pentru învăţare şi educaţie în
perioada micii copilării. Dezvoltarea timpurie, integrată, a copiilor este o prioritate a UNICEF, cu rol
determinant în îndeplinirea obiectivului de dezvoltare al Mileniului Trei şi anume: asigurarea absolvirii
ciclului complet de învăţământ primar de către toţi copiii, fete şi băieţi. E necesară implementarea unor
strategii coerente de dezvoltare a conştiinţei părinţilor în spiritul toleranţei şi nediscriminării, al acceptării
şi oferirii de şanse egale pentru toţi, ştiut fiind cât învaţă copiii prin imitaţie, alături de care se impun
eliminarea segregării şi discriminării de orice tip.
Grădiniţele incluzive sunt deschise, prietenoase şi pun un accent deosebit pe:
• flexibilizarea curriculumului;
• calitatea predării şi învăţării;
• evaluarea permanentă;
• parteneriatul educaţional.
Educaţia timpurie şi specificul dezvoltării copilului
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Succesul grădiniţei incluzive depinde de identificarea, evaluarea în echipă şi stimularea copiilor cu
cerinţe educaţionale speciale de la o vârstă cât mai fragedă.
Educatori

Reflectaţi la...

Să presupunem că o persoană ar afirma că le-ar fi mai bine copiilor cu dizabilităţi în
grădiniţele speciale. Discutaţi/reflectaţi despre/folosind următoarele recomandări.
Formulaţi 2-4 argumente pro şi 2-4 argumente contra acestei afirmaţii; comparaţi
argumentele şi arătaţi prin ce se aseamănă/deosebesc. Cum aţi explica acest fapt?
Educatori

Recomandări

Toţi copiii sunt educabili şi au dreptul la o formă de educaţie pe măsură. De aceea
solicitaţi tot sprijinul de care aveţi nevoie şi ajutaţi copilul să se dezvolte într-un mediu
educaţional normal.

Integrarea presupune conştientizarea de către toţi cei implicaţi în procesul de educaţie a unei
varietăţi de situaţii:
• unii părinţi nu au suficiente cunoştinţe de dezvoltarea copilului şi nu recunosc că au copii
diferiţi de ceilalţi;
• unii părinţi ascund problemele copilului şi nu prezintă certificatele medicale, temându-se că nu
va fi primit în grădiniţă, că nu va fi acceptat;
• nu toate grădiniţele dispun de specialişti care să realizeze o evaluare psihologică completă la
venirea copilului în grădiniţă, dar şi o evaluare continuă a acestuia;
• prejudecăţile părinţilor copiilor cu dezvoltare normală (tipică) influenţează atitudinea copiilor
faţă de colegii lor;
• educatorii nu dispun de o formare iniţială solidă, adesea se autoinstruiesc în legătură cu
cerinţele speciale ale copilului, dar manifestă nesiguranţă şi reţinere în activitatea cu acesta;
• nu toţi educatorii acceptă în mod voluntar înscrierea unui copil cu nevoi speciale în grupă, ceea
ce poate influenţa atitudinea faţă de copil şi părinţi săi;
• nu întotdeauna educatorul beneficiază de sprijinul necesar din partea directorului, a colegilor cu
experienţă sau a specialiştilor;
• includerea unui copil cu cerinţe speciale în colectivul grupei nu determină reducerea numărului
de copii din grupă;
• copilul cu cerinţe speciale necesită mai multă atenţie, iar unii educatori au sentimentul că acest
timp se pierde şi e un dezavantaj pentru ceilalţi copii;
• unii părinţi consideră copilul cu cerinţe speciale un model care oferă exemple negative pentru
copiii lor;
• nu toate grădiniţele dispun de materialele necesare, precum şi de un spaţiu adaptat diferitelor
cerinţe speciale.
Cu toate acestea, mulţi educatori au înţeles cât de importantă este intervenţia educativă pentru
copilul cu cerinţe educaţionale speciale şi nu privesc acest lucru ca pe o povară, ci ca pe o provocare.
Văd cum prin eforturi comune, copil – educator – copii – părinte – părinţi, se înregistrează un progres în
dezvoltarea socioemoţională a copilului respectiv, un pas pentru a se integra în comunitate.
Educatori

Exerciţiu

Sarcina: Identificaţi şi notaţi în următorul tabel beneficii ale integrării copiilor în instituţii
de educaţie de masă.
Scopul: Conştientizarea problematicii integrării copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.
Mod de desfăşurare: individual şi în grup
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Persoane / Grupuri

Avantaje

Pentru copilul integrat
Pentru ceilalţi copii din grupă
Pentru părinţii copilului integrat
Pentru părinţii celorlalţi copii din grupă
Pentru educatori
Pentru comunitate

Pentru a diminua reacţia de respingere şi pentru a-i face pe copii să înţeleagă diferenţele e nevoie
de activităţi care să îi pregătească pe copii să fie mai toleranţi şi să se accepte. De aceea se vor propune
activităţi şi proiecte pentru acceptarea diversităţii în cadrul grupului. Iată un exemplu:
Proiect tematic: Cine sunt /suntem?
Domeniul experienţial
ESTETIC ŞI CREATIV
Domeniul experienţial
LIMBĂ ŞI COMUNICARE

Desen

„Autoportret”

Pictură
Conversaţie

„Persoana mea”
„Cum îi vedem pe celalţi? Dar pe noi
înşine?”
„Sunt eu o persoană? Dar ceilalţi?”
„Să ne cunoaştem”
„Diferenţele dintre oameni”,
„Persoanele cu nevoi speciale”
”Fetiţa surdo-mută” de Edmondo de
Amicis
„Drepturile copilului”,
„Să-i ajutăm iubindu-i”
„Traseul într-un picior”,
„Urcă scările legat la ochi”,
„Desenăm cu degetele picioarelor”,
„Caută fără să vezi”

Joc de intercunoaştere
Lectură după imagini
Povestire
Convorbire după imagini
Domeniul experienţial
PSIHOMOTRIC

Jocuri exerciţiu

Unele studii ca: „Ţiganii între ignorare şi îngrijorare” (ICCU, 1992, 1998), „Copiii rromi din
România” (Salvaţi Copiii, UNICEF, 1999), relevă faptul că populaţia de etnie romă este grav afectată de
fenomenul participării reduse la educaţie.
Dreptul copiilor romi la educaţie necesită asigurarea posibilităţii de a studia limba maternă, istoria
şi cultura romă, de a dispune de publicaţii, programe şcolare bazate pe interculturalitate, acces liber şi egal
la orice şcoală din sistemul de învăţământ. Acolo unde s-au desfăşurat programe speciale pentru copiii
romi, acestea au demonstrat capacitatea acestor elevi de a obţine succesul şcolar.
Pentru a facilita integrarea copiilor, este de dorit ca educatorul să acţioneze ca model pentru cei
din grupă. Trebuie să explice copiilor semnificaţia termenilor „rom” şi „ţigan”, cerându-le tuturor, după
exemplul său, să-l folosească pe cel de „rom” atât în grădiniţă, cât şi în afara ei. Educatorul este cel care
poate să-i încurajeze pe copii să se adreseze colegilor folosind numele preferat al acestora şi poate să
încurajeze prietenia dintre copii fără a face discriminări. Atitudinea de respingere a copiilor romi se poate
manifesta prin refuzul de a sta lângă ei, de a se juca cu ei sau de a-i ţine de mână. Educatorul este cel
care poate să planifice activităţi de observare a diferenţelor dintre oameni, despre rasele umane, despre
popoarele lumii, apelând şi la experienţa de viaţă a copiilor care au constatat aceste diferenţe în călătoriile
lor cu părinţii.
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Prin familiarizarea cu tradiţiile şi obiceiurile rome, copiii conştientizează identitatea şi apartenenţa
la neam, se formează respectul pentru tradiţiile altor etnii, popoare, dar şi pentru cele proprii. Familiile
copiilor pot fi invitate şi încurajate să le povestească despre meşteşugurile romilor, tradiţiile de la naşterea
copilului lor, despre obiceiurile de nuntă, îi pot învăţa dansurile specifice sau li se oferă posibilitatea de a
găti o mâncare. Audiţiile de muzică tradiţională sunt puncte de atracţie pentru copii, pentru că se cântă la
diverse instrumente şi pentru că ritmurile sunt antrenante, incitante. Prin desen, copiii pot exprima liber
teme legate de tradiţii din viaţa familiei, costumele populare şi egalitatea în drepturi.
Convorbirile pe bază de imagini, conversaţiile şi discuţiile libere de tipul: „Ce-ar fi să fiu o
zi rom?”, „Să ne cunoaştem originile”, „Să căutăm asemănări şi să descoperim diferenţe”, le dezvoltă
copiilor capacităţile empatice, gândirea critică şi le stimulează interesul pentru cei de lângă ei.
Educatori

Exerciţiu

Tehnica: 4 Colţuri
Scop: să identifice soluţii pentru asigurarea succesului în educaţie a copiilor de etnie romă
Mod de desfăşurare: 3 grupe
Sarcină de lucru: să răspundă în grup la întrebări şi să dezbată soluţiile identificate:
1. Consideraţi că e nevoie de o atenţie şi o pregătire specială a educatorilor pentru
integrarea copiilor romi? Motivaţi.
2. Cum promovaţi cultura şi tradiţiile rome? Exemplificaţi cu activităţi posibile.
3. Cum poate ajuta comunitatea în integrarea copiilor de etnie rromă? Exemplificaţi cu
activităţi care au avut succes în comunitate.

Educatorul se poate confrunta cu situaţia în care, copiii de etnii diferite (macedoneni, lipoveni,
turci, romi şi altele) nu cunosc decât limba maternă. Pentru aceşti copii e nevoie să înveţe cuvintele cheie
din limba lor, pentru a se putea face înţeles în conversaţie. Este necesar să planifice o perioadă de timp
activităţi de învăţare a limbii române, având ca sprijin familiile copiilor în calitate de voluntari. Ceilalţi
copii, auzindu-i cum vorbesc, vor conştientiza diferenţele de limbă, repetă şi devin curioşi. De multe
ori, copiii învaţă cuvinte şi expresii din dorinţa de a se putea juca cu colegii, dezvoltându-şi în acest fel
interesul de a învăţa alte limbi. În mediul fizic al sălii de grupă trebuie să se găsească materiale care
reflectă diversitatea culturală a copiiilor.
Educatori

Recomandări

• Afişaţi în sala de grupă imagini, fotografii, postere privind grupurile etnice din care
provin copiii. Afişaţi imagini ale copiilor împreună cu familia. Afişaţi imagini ale porturilor
tradiţionale (acolo unde este cazul)
• Dotaţi Centrul „Bibliotecă“ şi cu cărţi care reflectă identitatea, limba maternă, cultura
din care provin copiii înscrişi în grupă.
• Dotaţi Centrul „Casa păpuşii/Joc de rol” cu costume şi păpuşi care reflectă culturile
copiilor din grupă, cu reţete ale unor mâncăruri specifice copiilor din clasă sau ale altor
popoare despre care aţi discutat.
Educatori

Aplicaţie

Discutaţi despre situaţia în care, în grupă aveţi un copil care nu vorbeşte limba română.
Gândiţi împreună modalităţi prin care puteţi facilita integrarea copilului în grup, pornind
de la sugestiile formulate anterior. Cine vă poate susţine în acest demers? Care sunt
resursele materiale de care aţi avea nevoie? Prin ce modalităţi comunitatea poate fi
implicată?
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Aspecte de gen
în educaţia timpurie
capitolul

[4]
Să înţelegem împreună
Ideea centrală a acestei teme este impusă de necesitatea dezvoltării la copiii sub 3 ani a conştiinţei
de sine implicând şi dimensiunea de gen. Finalitatea ei este de a pune o problemă şi de a genera un
moment de reflecţie individuală urmat de o discuţie între cei/ cele care colaborează pentru educarea
copiilor. Această succintă prezentare este o invitaţie la conştientizarea unor aspecte de gen din viaţa
noastră pe care, cu mare uşurinţă şi de cele mai multe ori, le ignorăm luându-le ca şi cum ar fi date de la
natură.
Clarificări:
Să clarificăm întâi termenii pe care îi vom folosi, făcând mai întâi distincţia între sex şi gen prin
următoarele elemente:
• sexul este un element biologic care duce la împărţirea fiinţelor umane în femei şi bărbaţi, respectiv
în persoane de sex femeiesc şi persoane de sex bărbătesc;
• genul reprezintă diferenţele sociale între femei şi bărbaţi care au fost învăţate, sunt modificabile în
timp şi sunt diferite în interiorul culturilor şi între culturi.
Din această distincţie rezultă câteva idei:
a. Nu putem spune corect despre cineva că este de sex feminin, deşi auzim acest lucru foarte des.
Nu ar fi corect. Ea este de sex femeiesc.
b. Dacă genul este construit, pentru că nu ne naştem cu un anumit gen, rezultă atunci că
masculinitatea şi feminitatea se învaţă.
c. Masculinitatea şi feminitatea sunt definite într-un anume mod şi adulţii au anumite practici în
legătură cu aceste concepte chiar dacă uneori pare că nu recunosc acest lucru. Chiar şi atunci dăm un
înţeles acestor concepte, adică noi „credem” că fetele şi băieţii ar trebui să fie într-un anume fel.
d. Dacă masculinitatea şi feminitatea nu sunt fapte biologice determinate natural, atunci un
bărbat poate avea comportamente feminine (nu femeieşti) aşa cum o femeie poate avea comportamente
masculine (nu bărbăteşti).
e. Masculinitatea şi feminitatea, fiind construite cultural şi existând mai multe culturi, nu sunt
unice. Nu vorbim de „o masculinitate” şi „o feminitate” aşa cum vorbim de un sex bărbătesc şi un sex
femeiesc. Feminităţile şi masculinităţile pot fi definite în mai multe moduri şi este important să distingem,
în activităţile educaţionale, ce anume considerăm că este definitoriu pentru fiecare.
f. O persoană sau este de sex femeiesc sau este de sex bărbătesc. Cineva nu poate fi, în condiţii
de normalitate, şi una şi alta. Nu acelaşi lucru se întâmplă cu feminitatea şi masculinitatea. O persoană
poate adopta în situaţii diferite comportamente mai apropiate de feminitate şi alte ori mai apropiate de
masculinitate fără ca starea normalităţii ei biologice să aibă de suferit.
g. Dacă feminitatea şi masculinitatea se învaţă, atunci ar trebui ca mesajul către copil să fie relativ
coerent, adică părinţii şi educatorii să considere că înţelesul lor se defineşte în acelaşi mod şi acţionează în
aceeaşi direcţie.
Se pune în final o întrebare: Ce anume urmărim prin discutarea acestei teme? Dorim să înlocuim
bărbaţii şi rolurile lor cu femeile în rolurile lor? Dorim să facem schimb? Cu alte cuvinte am dori să
înlocuim patriarhatul cu matriarhatul? Răspunsul este categoric NU. Patriarhatului nu i se opune
matriarhatul, ci parteneriatul. Nu se susţine egalitatea de gen (toţi aceleaşi valori şi roluri în mod egal)
ci echitatea de gen care presupune acceptarea participării specifice a femeilor şi bărbaţilor atât la viaţa
privată, cât şi la cea publică.
Educaţia timpurie şi specificul dezvoltării copilului
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Să reflectăm împreună
1. Am căzut de acord că feminitatea şi masculinitatea se învaţă. Ce îi învăţăm pe copii în această
privinţă? Să considerăm că un răspuns posibil ar fi că îi învăţăm ceea ce suntem pentru că până acum nu
ne-am pus această problemă.
Reflectaţi individual şi discutaţi împreună folosind următorul plan:
a. Formulează două elemente definitorii pentru ceea ce eşti din perspectivă biologică.
b. Formulează două elemente definitorii pentru ceea ce eşti din perspectivă de gen.
c. Dă exemplu de situaţii în care femeiescul/ bărbătescul din tine s-au exprimat fără echivoc.
d. Dă exemplu de situaţii în care feminitatea/ masculinitatea ta s-au exprimat fără echivoc.
e. Dă exemple de situaţii în care modelul tău de feminitate/masculinitate a fost….. Comentează
valoarea acelor exemple.
f. Au fost întotdeauna modelele tale de gen de acelaşi sex cu tine? De ce?
g. Cum te-ai simţit în situaţiile în care modelele tale de gen nu au fost de acelaşi sex cu tine? De ce
oare?
2. Să discutăm puţin despre feminitate şi masculinitate. Obsesia perfecţiunii fizice, indusă prin
diferite mijloace, creează probleme celor (mulţi) care nu o ating. Obsesia puterii de asemenea. Am căzut
de acord că putem vorbi despre feminităţi şi masculinităţi. De exemplu, feminitatea musulmană şi cea de
tip liberal nu se aseamănă.
Reflectaţi individual şi discutaţi împreună folosind următorul plan:
a. Faceţi o listă cu acele trăsături care definesc feminitatea. Ierarhizaţi-le.
b. Faceţi o listă cu acele trăsături care definesc masculinitatea. Ierarhizaţi-le.
c. Care dintre trăsăturile care definesc feminitatea/masculinitatea vi se par a fi venite dinspre
„natură”, adică sunt specifice pentru că aşa sunt fetele/băieţii? Argumentaţi-vă opţiunile şi discutaţi-le
împreună.
d. Care dintre trăsăturile care definesc feminitatea/ masculinitatea vi se par a fi venite dinspre
„cultură”, adică sunt specifice pentru că aşa am învăţat noi toţi că sunt? Sunteţi de acord cu ele? Ce
argumente aţi putea formula. Discutaţi-le împreună.
e. Reţineţi elementele de feminitate/ masculinitate cu care aţi căzut de acord. Credeţi că ar trebui
să le prezentaţi părinţilor copiilor şi să vedeţi care sunt punctele lor de vedere? Ce faceţi dacă ele sunt
diferite de cele pe care le-aţi identificat împreună?
3. Dacă feminitatea şi masculinitatea se învaţă ar trebui discutat cum anume se face acest lucru.
Există gânditori care vorbesc despre tehnologii de gen, adică modalităţi prin care gesturile şi dorinţele
individuale ajung să fie influenţate din exterior. Aceşti autori se referă la influenţa filmelor, revistelor,
modelelor din copilărie şi din şcoală.
Reflectaţi individual şi discutaţi împreună folosind următorul plan:
a. Priviţi în jur. Enumeraţi obiectele care pot avea o influenţă în dezvoltarea unui fel de a fi al
copiilor cu care lucraţi. Comentaţi influenţa lor posibilă. Este ea controlată? Este ea intenţionată?
b. Studiaţi-vă reacţiile, modul în care vă comportaţi cu copiii cu care lucraţi pe parcursul unei zile.
Înregistraţi comportamentele specifice relaţiei cu fetele, comportamentele specifice relaţiei cu băieţii şi
comportamentele neutre la gen. Comentaţi-le împreună. Au fost ele la fel sau diferite? De ce?
Stabiliţi în final cum anume ar trebui să acţionaţi, ce termeni ar trebui evitaţi pentru a avea o
acţiune/influenţă educativă corectă din perspectivă de gen.
Copiii se nasc de sexe diferite, dar nu au de la naştere comportamente de fetiţe sau de băieţi. Ei
învaţă să fie fetiţe sau băieţi, dar pot fi învăţaţi să se trateze reciproc ca egali. Diferenţele de gen în ceea
ce priveşte expresivitatea emoţională la copii sunt determinate de contextul social. Exprimarea emoţiilor
se schimbă o dată cu dezvoltarea identităţii de gen la copii. Despre unii băieţi se spune că sunt „mămoşi”,
ataşaţi mai mult de mamă însă, pe măsură ce cresc, atitudinea lor se schimbă, devin mai curajoşi, mai
reţinuţi în a se manifesta trişti, melancolici şi asta se datorează stereotipului conform căruia „băieţii nu
trebuie să plângă, ei sunt bărbaţi”. În schimb fetele sunt mai sensibile, „mai plângăcioase”, au înclinaţii
către arte, desenează, cântă, sunt mai contemplative. Despre o grupă în care sunt majoritari băieţii se
spune că este o grupă energică, dinamică, iar când sunt majoritare fetele, grupa este liniştită, harnică.
Datorită diferenţelor sistematice pe care le fac părinţii sau educatorii în trăirea şi exprimarea
emoţională dintre fete şi băieţi se formează stereotipurile de gen. Încă de la 4 ani, copiii ştiu deja aceste
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stereotipuri, datorită modurilor diferite în care discută despre
aceste emoţii. Băieţii sunt curajoşi, iar fetele sunt fricoase,
pentru că prin practicile părinţilor se încurajează teama
şi retragerea mai mult la fete decât la băieţi. Băieţii sunt
sancţionaţi mai puţin pentru comportamentele agresive sau
momentele de furie pentru că „Aşa-s băieţii, ce să le faci!”
Comportamentul social al copiilor este puternic
influenţat de convingerile părinţilor privind rolurile de gen.
Aceste convingeri sunt reflectate de preferinţele părinţilor chiar
înainte de a se naşte copilul. Mamele îşi doresc fetiţe ca să le
îmbrace în rochiţe, să ajute în gospodărie iar taţii îşi doresc
un băiat pentru a avea cine să-l însoţească la pescuit sau pe
cine să înveţe fotbal. Rolurile sociale sunt asimilate de fete şi băieţi tot prin practicile din familie, astfel
fetele sunt solicitate să ajute la gătit, să pună masa, să măture sau să dea cu aspiratorul, să calce rufele,
dar băieţii sunt mai puţin implicaţi în aceste activităţi pentru că au modelul tatălui care prin tradiţie nu
participă la treburile gospodăreşti.

Sfaturi pentru educatori
• Cumpăraţi jucării care nu sunt specifice în mod tradiţional genului şi asistaţi copilul în explorarea
şi descoperirea lor. Încercaţi să înlocuiţi păpuşile şi maşinile care se cumpără de obicei cu ocazia
Crăciunului, cu jocuri pentru dezvoltarea creativităţii.
• Achiziţionaţi pentru Centrul „Căsuţa păpuşii/ Joc de rol”, o păpuşă băiat sau o pereche de bebeluşi
de sex diferit, având culoarea pielii diferită.
• Implicaţi fetele în jocuri care dezvoltă nu numai abilităţile verbale „De-a vânzătoarea”, „De-a
învăţătoarea”, „De-a bibliotecara”, ci şi abilităţile cognitive şi motorii: „De-a scafandrii”, „De-a
piraţii”, „De-a mecanicii”, „De-a cosmonauţii”. În acelaşi timp, implicaţi băieţii în jocuri care dezvoltă
colaborarea, de tip: „De-a familia”, „De-a coaforul”.
• Responsabilizaţi copiii în sala de grupă, oferindu-le sarcini care ţin de spaţiul privat al casei sau de
preocupările legate tradiţional de femei (îngrijirea cuiva bolnav, creşterea copiilor, etc). Acestea contrazic
stereotipurile de gen, astfel încât băieţii pot să ajute la gătit, să coasă hainele păpuşii, iar fetele pot să
proiecteze şi să construiască din cuburile de plastic un bloc turn care depăşeşte înălţimea lor, pot mânui
uneltele din trusa mecanicului sau pot să repare mobila păpuşii.
• Stimulaţi jocul în grup al fetelor pentru că încurajează cooperarea şi jocul în perechi al băieţilor
pentru a încuraja comunicarea.
• Formaţi grupuri mixte de joc, supravegheaţi şi interveniţi dacă băieţii încearcă să domine jocul.
• Planificaţi teme de joc pentru ambele genuri şi implicaţi şi fetele şi băieţii deopotrivă, uneori şi
băieţii îşi doresc să îmbrace rochiile de prinţese, să se joace alături de fete, pe când acestea vor să fie
pădurari, să ocrotească animalele pădurii.
• Lăudaţi în egală măsură şi fetele şi băieţii pentru întărirea comportamentelor şi sancţionaţi în
aceeaşi măsură.
• Faceţi aprecieri cu referire la îmbrăcăminte şi asupra fetelor, „Ce rochiţă drăguţă!” dar şi asupra
băieţilor,”Ce pantalon elegant!”
• Expuneţi în Centre un număr egal de fotografii pentru fete şi pentru băieţi. Fetele ar fi bine să fie
prezentate cum se implică în jocuri active, iar băieţii să fie surprinşi şi în activităţi gospodăreşti.
• Încurajaţi fetele să accepte rolul de lider în jocurile cu grupe mixte, să rezolve problemele care
apar în timpul jocului.
• Asiguraţi-vă că toate centrele sunt dotate cu materiale şi imagini care trezesc atât interesul fetelor
cât şi al băieţilor.
• Echilibraţi în formarea grupelor, în măsura în care este posibil, numărul fetelor cu cel al băieţilor.
• Nu refuzaţi şi nu ignoraţi copiii care îşi doresc la serbări roluri ce nu sunt specifice în mod
tradiţional genului şi antrenaţi-i pe băieţi la dans chiar dacă acest dans e „Dansul fulgilor de nea” sau
”Dansul florilor” şi corelat pentru fete: „Dansul piticilor” etc.
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Proiectarea
activităţilor
integrate
capitolul

[5]
Cu ceva timp în urmă, integrarea curriculară era o provocare pentru nivelul preşcolar, dar astăzi
fiecare educator proiectează şi desfăşoară activităţi integrate cu o abordare complexă a conţinuturilor,
conştientizând că toţi copiii trebuie să înveţe şi să crească într-o manieră integrată.
O strategie de abordare integrată a dezvoltării copilului este învăţarea pe baza de proiect tematic
care presupune integrarea diferitelor arii curriculare prin explorarea unei idei interesante care se leagă de
mai multe domenii. Un proiect este o investigaţie în profunzime a unui subiect, a unei teme realizată de
un grup de copii şi, ocazional, de un singur copil.
Fazele unui proiect*
În faza I a proiectului, copiii şi educatorul dedică un timp discuţiilor în vederea selectării şi
conturării subiectului care va fi investigat.
Criterii de selectare a subiectelor:
• să fie strâns legat de experienţa cotidiană a copiilor;
• să fie suficient de familiar cel puţin câtorva copii pentru a fi capabili să formuleze întrebări relevante;
• să permită exersarea deprinderilor din toate domeniile de dezvoltare: limbă şi comunicare,
domeniul cognitiv, socioemoţional, al dezvoltării fizice şi al atitudinilor şi capacităţilor în învăţare;
• să fie suficient de bogat pentru a fi studiat cel puţin o zi, cel mult cinci săptămâni;
• să poată fi cercetat şi acasă şi la grădiniţă.
În această fază se poate întocmi o hartă conceptuală, pe baza de brainstorming împreună cu copiii,
hartă care poate fi completată şi pe măsură ce proiectul se desfăşoară.
În timpul discuţiilor preliminare, educatorul şi copiii propun întrebări la care vor căuta să răspundă
prin investigaţia pe care o vor face, în acest fel valorificându-se experianţa lor trecută referitoare la
subiect.
Faza a II-a este cea a muncii de teren, constă într-o cercetare directă care se poate realiza şi
prin excursii pentru a investiga locurile, obiectele sau evenimentele. În această fază copiii cercetează,
desenează în urma observaţiei, construiesc modele, observă atent şi înregistrează datele, explorează,
formulează predicţii, discută şi dramatizează noile semnificaţii ale subiectului analizat.
Faza a III-a, finalizarea şi detalierea evenimentelor, se poate realiza sub forma unor discuţii,
descrieri a ceea ce au descoperit şi a prezentării unor produse, a unor prezentări dramatice, spectacole sau
prin realizarea unor excursii.
Avantajele proiectului
A. Pentru copil:
• dobândeşte cunoştinţe profunde şi solide;
• identifică mai uşor relaţiile dintre idei şi concepte;
• face corelaţii între temele abordate în grădiniţă şi cele din afara ei;
• parcurge teme care-l interesează şi le studiază mai mult timp;
• se încurajează comunicarea;
• învaţă să rezolve sarcini prin cooperare;
• se formează sentimentul de apartenenţă la grup;
• devine mai responsabil în procesul învăţării.
*Lilian G. Katz şi Chard (1989)
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B. Pentru educator:
• stimulează interesul pentru abordarea unor noi conţinuturi şi metode;
• îşi organizeaza mai bine planificarea;
• utilizează o varietate de activităţi pentru a prezenta tema în profunzime;
• încurajează copiii să producă idei originale pentru activităţi.
C. Pentru părinţi:
• sunt implicaţi în activitatea clasei ca voluntari;
• se simt eficienţi împărtăşind din experienţa lor;
• înţeleg modul de abordare a învăţării la copii şi-i pot sprijini mai bine.
Temele care se bazează pe interesele copiilor sunt cele care asigură motivaţia şi succesul învăţării.
Este necesar să acordăm mai mult timp copiilor pentru a-i asculta, pentru a le pune întrebări despre ceea
ce îi interesează şi vom reuşi astfel să descoperim idei de elaborare a proiectelor tematice. Educatoarea
îi ajută pe copii să conştientizeze perspectivele diferite în procesul învăţării, iar Centrele de activitate/
interes le stimulează copiilor creativitatea optimizând învăţarea integrată.
Proiectele tematice pot avea ca puncte de plecare o întâmplare, o jucărie, o carte, o idee, un
eveniment din familie sau din cadrul comunităţii. În planificare e important să existe proiecte tematice
iniţiate de copii şi de educator, e necesar un echilibru între sursele de provenienţă ale subiectelor abordate.
Exemple de teme:
3-5 ani

5-6/7 ani

Familia mea

Marea

Grădiniţa

Mijloacele de locomoţie

Jucăriile mele

Poveştile pădurii

Căsuţa cu poveşti

Jocurile iernii

Crizantema

Prietenii naturii

Dovleacul

Tradiţii şi obiceiuri de Paşti

Urşii

Cosmosul

Fluturele

În lumea insectelor

Aceste exemple de teme trebuie subsumate celor 6 teme din noul curriculum revizuit.
Durata realizării acestor proiecte diferă în funcţie de interesul copiilor pentru temă, de anotimp şi
evenimentele specifice (sărbătorile religioase, istorice.)
Mărturii din experienţa educatoarelor:
„Proiectul tematic Dinozaurii s-a derulat pe o perioadă de două săptămâni, la grupa mare după
modelul Ştiu, Vreau să ştiu, Am învăţat. Curiozitatea şi interesul faţă de acest subiect care nu este direct
observabil, nu este ancorat în realitatea imediat înconjurătoare a copilului, s-a stârnit datorită faptului că
aceste animale sunt nişte enigme pentru copii, prin însăşi faptul că nu mai există.
Interesul s-a manifestat odată cu achiziţionarea unui set de mulaje-dinozauri pe care copiii le-au
manipulat, le-au explorat în Centrul Ştiinţe. Întrebările au apărut în momentul în care unul dintre copii,
atras de jocul cu dinozauri, a prezentat în cadrul Întâlnirii de dimineaţă „Cartea cu dinozauri şi alte
animale preistorice”.
Pentru relevarea experienţelor de cunoaştere pe care copiii le au în legătură cu acest subiect, am
utilizat ca metodă activă branstormingul pentru a răspunde la întrebarea „Ce ştim despre dinozauri?”.
Copiii au povestit despre jucăriile de pluş, dinozauri, pe care le-au primit cu diferite ocazii, alţii despre
Dino din filmul de animaţie „Aventuri în epoca de piatră” sau despre dinozaurii pe care i-au văzut la
televizor.
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La întrebarea „Ce vreţi să ştiţi despre dinozauri?” au apărut următoarele întrebări:
• De ce nu mai sunt şi azi dinozauri? (Irina)
• Ce mâncau? (Vlad)
• Erau mari cât elefantul sau cât blocul? (Dana)
• În ce ţară trăiau? (Mălina)
• Cum făceau, cum strigau? (Raluca)
Întrebările au fost notate şi puse la avizier pentru a informa părinţii şi a le solicita ajutorul în găsirea
răspunsurilor.
Am întocmit o hartă tematică în care am proiectat activităţi specifice centrelor. Harta tematică a fost
completată zilnic în urma discuţiilor din cadrul Întâlnirii de dimineaţă, moment în care copiii prezentau
alte materiale şi informaţii în legătură cu tema, dar şi după evaluarea zilnică, când se făceau propuneri noi
pentru extinderea proiectului.
Stabilirea obiectivelor de investigaţie, a principalelor activităţi, încurajarea copiilor în acceptarea
rolurilor şi responsabilităţilor, crearea unui climat de colaborare în realizarea sarcinilor sunt importante în
derularea proiectului.
Părinţii provocaţi de întrebările copiilor au contribuit cu articole şi imagini din reviste, cărţi, o
casetă video, pliante de la Muzeul de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din Bucureşti şi chiar cu produse
alimentare (paste făinoase, jeleuri sub formă de dinozauri). Tatăl unei fetiţe a răspuns solicitărilor prin
realizarea unor desene în creion. Cu ajutorul cărţilor, copiii au identificat dinozaurii, i-au colorat şi leau scris denumirile cu litere de tipar. Încântat de ceea ce vede, acest părinte le-a împărtăşit interesul
pe care l-a manifestat în copilărie pentru acest subiect şi le-a răspuns la întrebarea legată de dispariţia
dinozaurilor.
În „Centrul de Construcţii” un copil a propus amenajarea unui Parc Preistoric, impresionat de
noutatea cuvântului. Prin jocul cu mulajele au făcut clasificări, grupări, comparaţii, în final i-au regrupat
pe familii, le-au construit case şi un loc de joacă pentru puii dinozaurilor. După realizarea construcţiei, au
iniţiat jocuri de rol, şi-au asumat responsabilitatea de a-i hrăni aducând zilnic frunze şi crenguţe, au avut
grijă de puii lor şi le-au pansat rănile.
Copiii au stabilit asemănări între imaginile din cărţi şi reptilele observate la Expoziţia de reptile vii
din cadrul Muzeului Delta Dunării, vizitată cu ceva timp în urmă. Au fost reactualizate cunoştinţele, au
înţeles de ce dinozaurul este o reptilă şi ce înseamnă cuvântul grecesc „dinosaurus“, tradus prin „şopârlă
înfricoşătoare“ sau şopârla „teribilă“.
Munca de cercetare în teren s-a concretizat într-o vizită la sala de lectură pentru copii, din cadrul
Bibliotecii Judeţene, în care copiii au fost însoţiţi de părinţi, cu scopul culegerii de noi informaţii.
Pe toată durata proiectului a existat un schimb interesant de informaţii între copii şi părinţi, benefic
pentru ambele părţi, deoarece copiii au găsit răspunsuri la întrebări, iar părinţii au căpătat cunoştinţe
despre cum învaţă copiii.
În etapa de după - amiază părinţii le-au citit din cărţi, au servit din mâncarea gătită de ei cu paste
făinoase sub formă de dinozauri, au vizitat Parcul Preistoric, aflând despre noile cunoştinţe ale copiilor şi
care a fost contribuţia lor în acest proiect.
În Centrul Joc de rol proiectul a fost îmbogăţit şi cu alte jocuri, de exemplu i-au pregătit lui Dino (o
jucărie mare de pluş) o surpriză de ziua lui, un tort decorat cu jeleuri-dinozari.
Pe parcursul desfăşurării activităţilor din Centre s-a continuat canalizarea eforturilor copiilor în
funcţie de feedbackul primit. Produsele activităţii concretizate în poveşti, construcţii, cartea cu dinozauri,
colaj, joc de mişcare, expoziţie cu desene, au demonstrat eficienţa formativă a proiectului.
Proiectul necesită o evaluare a procesului de învăţare ce poate fi declanşată de întrebarea „Ce-am
învăţat despre dinozauri?” Răspunsurile copiilor au fost:
• Ei au trăit foarte demult. (Alex)
• Dinozaurii carnivori îi mâncau pe cei ierbivori. (Loreta)
• Unii dinozauri zburau, alţii înotau, unii aveau coada lungă, alţii gâtul lung, unii aveau ţepi, alţii
2-3 coarne. (Sandra)
• Dinozaurii ierbivori mâncau frunze din copaci. (Miruna)
La întrebarea „Ce ai învăţat nou despre dinozauri?” copiii au răspuns:
• Eu nu ştiam că se lasă urme de la schelete. (Andrei)
• Nu ştiam de ce nu vedem dinozauri. (Andreea)
• Eu nu ştiam că şopârlele sunt rude cu dinozaurii. Şopârla Geko care îmi place mie e un dinozaur
mic. (Iulian)
Educaţia timpurie şi specificul dezvoltării copilului
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La întrebarea „Ai învăţat ceva ce te-a surprins în legătură cu dinozaurii?”, Andrei a concluzionat
într-o formă logică: „Când erau dinozauri, nu erau oameni, iar acum când sunt oameni, nu sunt dinozauri,
le-au rămas doar scheletele”.
Pentru o evaluare corectă a rezultatelor proiectului am adresat întrebarea: „Ce activitate ţi s-a părut
mai interesantă, pe care ai preferat-o?” solicitând fiecare copil să-şi exprime liber impresiile.
Prin revizuirea listei de întrebări întocmită la începutul proiectului, în urma discuţiilor, am verificat
dacă au fost înţelese corect conceptele şi cunoştinţele asimilate. Rezultatele evaluării m-au ajutat în
elaborarea unor sugestii de îmbunătăţire a activităţilor, răspunsurile copiilor m-au determinat să văd ceea
ce ar trebui schimbat, ce alte strategii de abordare a temei ar face-o mai interesantă.
Deoarece acest proiect s-a derulat iarna, propunerea unor părinţi de a vizita Muzeul „Grigore
Antipa” din Bucureşti, cu întreaga grupă, a rămas nerealizată, urmând a fi pusă în aplicare într-un viitor
apropiat.
În urma evaluării am constatat că acest proiect a fost interesant şi uneori chiar distractiv pentru
copii, părinţi şi echipa de educatoare. Proiectul a implicat rezolvarea de probleme, deprinderi de
alfabetizare, logico-matematice, a stimulat creativ copiii cu înclinaţii plastice şi chiar au avut posibilitatea
de a se iniţia în secretele bucătăriei.
Educatori

Aplicaţie

Sarcina: Stabiliţi asemănările şi deosebirile dintre instruirea sistematică pe discipline şi
munca în proiect. Continuaţi tabelul de mai jos.
Scop: conştientizarea muncii în proiect ca parte integrantă a tuturor celorlalte activităţi
incluse în curriculum.
Mod de desfăşurare: în perechi

Instruirea sistematică
Ajută copiii să achiziţioneze deprinderi.

Munca în proiect
Asigură copiilor posibilităţi de a aplica
deprinderile.
Se adresează deficienţelor întâlnite de copii în Se adresează îndemânărilor copiilor.
procesul de învăţare.
Pune accent pe motivaţia extrinsecă.
Pune accent pe motivaţia intrinsecă.
Permite educatoarelor să direcţioneze munca Educatoarea încurajează copiii să decidă ce să
copiilor, să-şi folosească competenţele şi să lucreze şi îi consideră experţi ai propriilor nevoi.
specifice sarcinile pe care copiii trebuie să le
îndeplinească.
Beneficiază de un loc important în curriculum.
Beneficiază de un loc important în curriculum.

Determinaţi influenţa proiectului „Dinozaurii“ asupra dezvoltării copiilor în domeniile:
• Dezvoltarea limbajului, a comunicării;
• Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii;
• Dezvoltare fizică, sănătate şi igienă personală;
• Dezvoltarea socioemoţională;
• Capacităţi şi atitudini în învăţare.
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Planificarea
activităţilor
capitolul

[6]
Planificarea zilnică şi săptămânală
Planificarea este o activitate laborioasă desfăşurată de fiecare educator pentru aplicarea
curriculumului, pentru desfăşurarea coerentă şi eficientă a procesului de învăţământ. Documentul care stă
la baza planificării este Curriculumul pentru învăţământ preşcolar care prezintă finalităţile, conţinuturile,
timpul de instruire şi oferă sugestii în ceea ce priveşte strategiile de instruire şi evaluare pentru fiecare
nivel de vârstă, iar în cazul grădiniţelor care aplică alternativele educaţionale se adaugă şi elementele
specifice.
Planificarea trebuie să răspundă unor noi cerinţe:
A. aplicarea noii clasificării a activităţilor:
• activităţi pe domenii experienţiale;
• jocuri şi activităţi didactice alese;
• activităţi de dezvoltare personală.
B. organizarea conţinuturilor în jurul a şase teme :
1. „Cine sunt/suntem?”,
2. „Când, cum şi de ce se întâmplă?”,
3. „Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?” ,
4. „Cum planificăm organizăm o activitate?”,
5. „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?”
6. „Ce şi cum vreau să fiu?”
C. diversificarea planificării în funcţie de complexitatea temei abordate şi de interesul copiilor
pentru tema respectivă, pe durate diferite de timp, de exemplu:
• planificarea anuală a maximum 7 proiecte cu o durată de maximum 5 săptămâni pe proiect;
• planificarea anuală a unui număr mai mare de proiecte cu o durată de 1-3 săptămâni;
• planificarea săptămânală a unor teme de interes pentru copii;
• planificarea unor proiecte de durată foarte scurtă, respectiv de o zi.
trans-semestriale.
D. planificarea zilnică a cel puţin o activitate sau un moment/ secvenţă de mişcare care se poate
face sub diverse forme:
• gimnastica de înviorare,
• educaţie fizică,
• jocuri de mişcare,
• întreceri sau trasee sportive,
• plimbare în are liber etc.
Recomandări generale pentru întocmirea planificării:
Atunci când întocmim planificarea trebuie să avem în vedere, în primul rând, importanţa abordării
globale a dezvoltării copilului. Indiferent dacă activităţile se desfăşoară integrat, sub formă de activităţi
tematice/ proiect tematic sau pe discipline, activităţile pe care ni le propunem trebuie să stimuleze copilul
din toate punctele de vedere. Trebuie să ne punem întrebarea: Este stimulat copilul din toate punctele
de vedere ale dezvoltării sale, sau prin ceea ce mi-am propus am favorizat unele domenii şi am neglijat
altele?
Educaţia timpurie şi specificul dezvoltării copilului
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Activităţile pe domenii experienţiale se pot desfăşura ca activităţi integrate, maximum 5 pe
săptămână, indiferent de nivelul de vârstă al copiilor sau pe discipline ca activităţi de sine stătătoare
(educarea limbajului, activitate matematică, de cunoaşterea mediului, de educaţie pentru societate, de
educaţie fizică, activitate practică, educaţie muzicală sau activitate artistico-plastică). Proiectul tematic
este un exemplu de activitate integrată, ce se poate desfaşura simultan în mai multe centre de interes/
activitate cu sarcini diferite. În proiectarea activitaţii ,,În lumea poveştilor”, (în Anexa 3) se porneşte de
la realizarea unui inventar de probleme şi propunerea de activităţi care stimulează dezvoltarea globală a
copiilor.
Jocurile şi activităţile didactice alese se desfăşoară pe grupuri mici, în perechi şi individual şi se
pot planifica în etapa I, înainte de începerea activităţilor, în etapa III, - înainte de masa de prânz sau de
plecarea copiilor acasă în cazul grădiniţelor cu program normal iar, în cazul grădiniţelor cu orar prelungit,
şi în etapa IV înainte de plecarea acasă a copiilor.
Activităţile de dezvoltare personală cuprind rutinele, tranziţiile şi activităţile opţionale iar în
cazul grădiniţelor cu orar prelungit se adaugă şi activităţile de după-amiază care constau în activităţi
recuperatorii pe domenii experienţiale şi activităţi recreative.
Datorită unor evenimente neaşteptate, planificările pot suferi modificări în programul zilnic iar
educatorul trebuie să se gândească la:
• un plan al rutinelor;
• un plan al tranziţiilor de la o activitate la alta;
• un plan al activităţilor în aer liber în cazul schimbării vremii.
Planificarea pe termen scurt, o zi, o săptămână, oferă posibilitatea de a răspunde necesităţilor şi
dorinţelor copiilor, are implicaţii imediate în ameliorarea şi perfecţionarea activităţii de învăţare şi se face
în funcţie de progresul înregistrat de copii.
Recomandări pentru întocmirea planificării pe termen scurt:
E important să ţinem seama de schimbările atmosferice, de sărbătorile naţionale şi religioase
şi chiar de zilele aniversare ale copiilor care impun o pregătire specială, precum realizarea unui album
cu desene din partea colegilor, confecţionarea unor jucării cadou, oferirea cadourilor şi urările fiecărui
copil, pregătirea mesei festive şi mica distracţie cu muzică şi dans alături de părinţii copilului aniversat.
Planificarea acestor momente în grădiniţă contribuie la formarea comuniunii de grup, îi învaţă pe copii să
se respecte, să fie empatici şi se simt valorizaţi.
Pe parcursul unei zile trebuie să existe un echilibru între activităţile individuale, cele de grup şi cele
frontale şi să alterneze activităţile liniştite cu cele zgomotoase, cele active cu cele de relaxare, activităţile
structurate cu cele nestructurate.
Când planificăm ne gândim cum să corelăm activităţile din Centre. De exemplu, la Construcţii
copiii pot construi drumul prin pădure şi căsuţa bunicii apoi, în acel decor pot învăţa cântecul „Scufiţa
Roşie” sau pot desfăşura jocul dramatizare „Scufiţa Roşie”; la Arte îşi confecţionează semne de circulaţie
şi pot desfăşura cu aceste materiale un joc didactic de tipul „Aşează la locul potrivit”; în Centrul
Construcţii unde au construit deja autostrada sau tot la Arte, copiii pot confecţiona bărci din poliester,
hârtie, dopuri de plută, coji de nucă şi apoi cu jucăriile confecţionate experimentează plutirea la Nisip şi
apă.
Dacă unele activităţi au prezentat un mare interes pentru copii sau dacă obiectivele nu au fost atinse
de toţi copiii, putem reveni şi vom planifica alte activităţi.
Pentru a încuraja lucrul părinţilor voluntari în sala de grupă trebuie să planificăm activităţi în Centre
ţinând seama de înclinaţiile şi abilităţile lor.
Este important să planificăm activităţi în care copiii au ocazia de a manipula, de a explora, de a
experimenta materiale noi pentru că şi acestea sunt activităţi de învăţare, iar copii învaţă descoperind.
De exemplu, înainte de a desfăşura o activitate structurată de observare, putem aşeza materialele într-un
Centru pentru a le observa spontan, exersând simţurile, apoi să continuăm procesul de învăţare pe baza a
ceea ce au descoperit.
Totodată, e nevoie să fim atenţi la noile interese ale copiilor care se dezvoltă şi care au nevoie să
fie exersate. Dacă îşi manifestă interesul şi curiozitatea tot mai frecvent despre Sistemul Solar, putem
planifica în cadrul temei „Când/ cum şi de ce se întîmplă?”, subtema „Planetele”, „O călătorie în Cosmos”
sau „Din tainele Universului”.
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Educatori

Aplicaţie

Luaţi o planificare zilnică sau săptămânală deja realizată şi urmăriţi în ce măsură prin
activităţile pe care vi le-aţi propus, au fost stimulate toate domeniile de dezvoltare ale
copilului (aşa cum sunt ele precizate în „Curriculumul pentru educaţia timpurie a copiilor
de la 3 la 6/7 ani”).
Utilizaţi un tabel în care să dispuneţi pe prima coloană domeniile de dezvoltare şi pe
primul rând activităţile propuse. Marcaţi un x în dreptul fiecărui domeniu stimulat prin
activităţile propuse. La final analizaţi tabelul şi observaţi care domenii au fost mai mult
adresate şi care mai puţin. Repetaţi exerciţiul cu o altă planificare. (vezi Anexa 4)

PROGRAM ZILNIC
- grupe cu orar prelungit Tema „În lumea poveştilor” (nivel 5 – 7 ani)
Repere
orare

Jocuri şi activităţi
didactice alese

8:00 – 8:30

Biblioteca: Ordonăm
imaginile din poveşti
după firul epic
Joc de rol: De-a
personajele din poveşti

Activităţi pe domenii
experienţiale

Activitate de dezvoltare personală
Rutină:
Primirea copiilor, Salutul: consolidarea
deprinderii de a saluta colegii şi adulţii

8:30 – 9:00

Rutină:
Micul dejun: deprinderea de a folosi şerveţelul

9:00 – 11:00

Activitate pe domenii
experienţiale
•Ştiinţă: Aşezăm piticii în şir de
la cel mai mic la cel mai mare
numeralul ordinal.
•Estetic şi creativ: Benzi desenate
din poveşti

Rutină:
Întâlnirea de dimineaţă
Rutină şi tranziţie:
Repetarea cântecului „Piticii”

11:00 – 13:30

Jocuri şi activităţi
recreative
„Bal la castel” exersarea
paşilor de dans cu
mers lateral şi cu pas
schiopătat
Joc de mişcare „Asediul
castelului”

Activitate opţională: Micii ecologişti
Rutină şi tranziţie
Joc de degete”Cinci pitici degete mici”
Curăţenie în Centre
Expunerea lucrărilor
Îmbrăcarea copiilor – deprinderea de a-şi încheia
nasturii
Exerciţii de mers în coloană câte unul
Rutină: Masa de prânz-aşezarea tacâmurilor,
deprinderea de a mânca cu furculiţa şi cuţitul

13:30 – 15:30

Activităţi de relaxare.
•Somnul de după-masă

Rutină şi tranziţie
•Asistarea la dezbrăcarea şi îmbrăcarea copiilor
cu pijamalele
•Aşezarea hainelor – deprinderea de ordine
•Audierea poveştii preferate-deprinderea de a
asculta în linişte

15:30 – 16:00

16:00 – 17:30

Rutină
•Îmbrăcarea şi dezbrăcarea
•Servirea gustării-deprinderea de a aşeza masa şi
de a face curăţenie
Jocuri de dezvoltare a
Activităţi recuperatorii pe
aptitunilor individuale
domenii experienţiale:
Opţional-Limba engleză •Estetic şi creativ: Continuarea
benzilor desenate
•Limbă şi comunicare: „Săculeţul
fermecat” joc didactic

17:30

Educaţia timpurie şi specificul dezvoltării copilului

Rutină şi tranziţie
•Prezentarea activităţilor din centre
•Stabilirea responsabililor în centre
•Repetarea poeziei” Unde doarme Făt-Frumos”
de Constantin Dragomir
Rutină
•Discuţii cu părinţii pe baza jocurilor şi
lucrărilor realizate de copii
•Aşezarea materialelor în Centre
•Salutul de plecare
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Sugestii pentru introducerea activităţilor noi care descriu o abordare
integrată a curriculumului
Pentru ca orice activitate nouă să fie pregătită, educatorii trebuie să se gândească la planificare şi
organizare, evaluare, extinderea activităţilor şi implicarea părinţilor.
Planificarea şi organizarea
• Când are loc activitatea?
• Unde are loc activitatea?
• Câţi copii pot participa?
• Există anumiţi copii pe care vreţi să-i implicaţi în mod special?
• Cât va dura activitatea?
• Ce alte activităţi vor face ceilalţi copii?
• Cum vor fi împărţite responsabilităţile echipei?
• Există informaţii pe care directorul trebuie să le cunoască?
• E nevoie de toate materialele pentru activitatea în desfăşurare?
• Există şi planuri de curăţenie?
Evaluarea
• A mers bine activitatea?
• Ar profita grupul de reluarea activităţii? Când?
• Repetaţi activitatea anul viitor?
• Ce probleme au apărut?
• Ce aţi putea face diferit?
Extinderea
• Cum s-a extins activitatea în funcţie de experienţa şi interesele unui copil sau ale unui părinte?
• Aţi manifestat deschidere faţă de noile oportunităţi care ar dezvolta noi activităţi?
Implicarea părinţilor
• Ce beneficii au părinţii din implicarea în această nouă activitate?
• Cum pot fi implicaţi părinţii în planificarea activităţii?
• Cum pot fi implicaţi părinţi în implementarea activităţii?
 în pregătirea materialelor acasă sau la grădiniţă;
 în lucrul cu un grup de copii în sala de grupă;
 în lucrul cu un anume copil în sala de grupă;
 altfel:.........................................................................................................................................
• Cum pot părinţii să fixeze acasă conceptele dobândite în timpul activităţii?
• Poate un părinte să povestească în cadrul întâlnirilor cu părinţii ce activităţi a desfăşurat acasă?
Educatori

Aplicaţie

Pe baza sugestiilor anterior prezentate planificaţi o activitate nouă în cadrul temei
„Ce şi cum vreau să fiu” pe domenii experienţiale, pentru fiecare grupă de vârstă.

Atenţie la practici!

Revista „Învăţământului Preşcolar” vine în sprijinul educatorilor cu modele de planificare
orientative anuale şi semestriale care uneori sunt copiate integral în planificările proprii şi desfăşurate la
grupă.
Se mai practică şi „împrumutatul de la o grupă la alta” a planificărilor, din dorinţa „de a ne ajuta”
colegii, iar aceste modalităţi chiar dacă ne ajută să facem economie de timp, nu fac parte din bunele
practici pentru a întocmi o planificare axată pe nevoile şi interesele grupei.
Constatăm că unele activităţi pe care le-am desfăşurat cu succes la alte grupe, nu sunt la fel de bine
primite de grupa cu care lucrăm, chiar o planificare gândită şi aplicată la o grupă n-o mai poţi repeta,
pentru că nu mai sunt aceeaşi copii.
Planificarea trebuie să răspundă intereselor, punctelor tari, nevoilor, temperamentelor, stilurilor
de învăţare şi dificultăţilor reale ale copiilor. O activitate didactică eficientă are la bază o proiectare pe
măsură.
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Rutinele şi tranziţiile ca
activităţi de învăţare
capitolul

[7]
Rutinele
În grădiniţă constatăm existenţa unui număr mare de copii care vin din familie şi nu pot să mănânce
singuri, nu ştiu să se spele pe mâini, pe faţă, nu se pot îmbrăca şi dezbrăca, dar în schimb, ştiu să utilizeze
calculatorul, să scrie, au multe informaţii, unii sunt adevărate enciclopedii. Cauzele sunt multiple: părinţi
supraafectivi, griji exagerate, lipsa răbdării, teama de a nu se murdări, lipsa unui program care trebuie
respectat şi altele. Toate aceste probleme le vom întâlni mai târziu la şcolari, dacă nu vom interveni cu
promptitudine încă din prima zi, când vin copiii în grădiniţă, pentru a le forma deprinderi de autoservire şi
a deveni independenţi.
Activităţile cu caracter rutinier se derulează pe parcursul întregii zile şi au un rol deosebit de
important pentru dezvoltarea personală a copilului. Fiecare moment trăit de copil este o ocazie de a învăţa
ceva, iar acestor activităţi de învăţare prin care îi sunt satisfăcute copilului nevoile primare, trebuie să le
acordăm aceeaşi atenţie pe care o acordăm activităţilor didactice, în organizare, planificare şi desfăşurare.
Formarea rutinelor şi respectarea lor menţin copilul implicat în acţiuni adecvate şi scad frecvenţa
situaţiilor în care copiii pot manifesta comportamente inadecvate.
Din punct de vedere psihologic, rutinele au rolul de a oferi sentimentul de control şi de
predictibilitate asupra evenimentelor. Prin participarea la aceste activităţi desfăşurate ritmic, copiii învaţă
despre momentele zilei, succesiunea lor şi activităţile specifice acestora, li se formează sentimentul de
apartenenţă la grup, iar ei se simt în siguranţă.
Rutinele includ următoarele tipuri de activităţi:
• sosirea şi plecarea copilului din grădiniţă;
• salutul;
• gimnastica de înviorare;
• întâlnirea de dimineaţă;
• gustările;
• micul dejun şi masa de prânz;
• igiena, spălatul şi toaleta;
• somnul/ perioada de relaxare de după-amiază.

Sosirea şi plecarea copilului din grădiniţă
La sosire şi la plecare este important ca educatorul să creeze o atmosferă plăcută, caldă, în care
copilul să pătrundă cu încredere. Prezenţa cadrului didactic, o mângâiere prietenoasă, un zâmbet, invitaţia
către un centru sau poate faptul că este lăsat să vină cu un prieten în grădiniţă (jucăria preferată despre
care are atâtea de spus), îndrumarea lui către alţi copii matinali cunoscuţi drept parteneri de joc, îl fac pe
copil să accepte mai uşor despărţirea de părinţi. La sosirea în grădiniţă, preşcolarii mari acordă ajutor în
aşezarea materialelor pe Centre, finalizează o lucrare din ziua precedentă, sunt hotărâţi să înceapă jocul,
iar cei mici îşi aleg o jucărie şi caută un loc mai retras ca să-şi liniştească dorul de mama sau stau în jurul
educatoarei, iar unii chiar îşi continuă somnul câteva minute pe o salteluţă.
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Salutul
Sosirea şi plecarea copiilor din grădiniţă e un moment prielnic pentru educator şi părinţi de
a împărtăşi evenimentele de peste noapte sau de peste zi, cele care se referă la comportamentele
copilului şi-i pot influenţa comportamentul diurn/nocturn. E necesar să informăm părinţii regulat despre
comportamentul copiilor la masă, despre meniul zilei, pentru a le suplimenta sau diversifica masa de
seară, dar şi despre stările lor în timpul somnului de după amiaza (unii sunt agitaţi, pot să facă febră sau
să aibă vărsături).
Prin salut copiii învaţă despre politeţe, însuşindu-şi expresiile specifice momentelor zilei, învaţă să
comunice cu adulţii (educatoarea şi părinţii celorlalţi copii). Deşi pare simplu, trebuie exersat mult timp
până când un copil să simtă ritmul zilei şi să înţeleagă că expresia ,,Bună dimineaţa!” nu se foloseşte şi
seara, la plecare.

Gimnastica de înviorare
Gimnastica de înviorare se desfăşoară zilnic până la micul dejun, timp de 10-15 minute, în aer
liber sau în încăpere, în funcţie de condiţiile atmosferice şi contribuie la ridicarea tonusului emoţional şi
muscular al copiilor. Efectuarea zilnică a exerciţiilor fizice contribuie la manifestarea anumitor eforturi
voluntare pentru a le forma copiilor deprinderea de a face zilnic gimnastică. Gimnastica de dimineaţă
trebuie să aibă un caracter distractiv, se poate face pe muzică deoarece acompaniamentul muzical crează
o ambianţă plăcută, de bucurie sau poate cuprinde exerciţii distractive cu caracter imitativ. Pentru
desfăşurarea gimnasticii de dimineaţă se aleg exerciţii specifice nivelului de vârstă şi poate include diferite
exerciţii de grupare, tipuri de mers, alergări, sărituri, exerciţii pentru echilibru şi dezvoltarea coordonării
care antrenează tot organismul. Ansamblul de exerciţii trebuie repetat pe parcursul a două săptămâni, apoi
se pot introduce treptat şi alte exerciţii.

Întâlnirea de dimineaţă
Întâlnirea de dimineaţă este o activitate planificată, structurată pe patru momente specifice:
salutul, împărtăşirea cu ceilalţi, activitatea de grup şi noutăţile zilei. Întâlnirea de dimineaţă contribuie
la formarea unor clase responsabile, democratice, se formează comuniunea de grup. Copiii învaţă să
fie preocupaţi de ceilalţi, după cum şi ceilalţi sunt preocupaţi de ei, se acceptă unul pe celălalt şi li se
stimulează curiozitatea pentru diferenţele dintre ei, împărtăşesc cu ceilalţi impresii, dorinţe, cunoştinţe,
antrenându-se în discuţii interesante de tipul:, „Vreau să am şi eu o soră”, „Secretul meu”, „Am un
prieten?”, „Piramidele din Egipt”, „Ce crezi că spun florile?” Acest moment nu trebuie să se transforme
într-o recapitulare sau verificare de cunoştinţe, deoarece copiii aşteaptă zilnic să-şi împărtăşească ideile,
experienţele, grijile, să-şi deschidă sufletul în faţa celor pe care îi consideră prieteni. Aşa au aflat copiii
de ce e trist şi dezamăgit colegul lor care va avea o surioară („N-o doresc, nu-mi plac fetele”.) sau
despre o fetiţă care era îngrijorată de sănătatea mamei („Poartă haine negre şi plânge des după bunica”.).
Ascultându-i, putem depista cauza modificărilor de comportament ale copilului şi putem oferi sprijin.
Prezenţa copiilor se poate face pe versurile unui cântec, de exemplu:
				
„Toate florile-s aici
				
Toate sunt prezente?
				
Colorate de pitici
				
Flori mai mari şi
				
Flori mai mici
				
Toate sunt prezente?
				
Dar cine, cine,
				
Cine nu-i aici?”
Copiii se caută cu privirea, îşi adresează întrebări despre cei absenţi, se numără şi educatorul îi
încurajază să-şi telefoneze, cultivându-se grija pentru cel de-alături, dobândesc abilităţi de comunicare
şi sociale, manifestă mai multă deschidere faţă de ideile colegilor, cooperează şi învaţă să se respecte.
În fiecare dimineaţă acest moment este tonifiant pentru activitatea din întreaga zi, se creează o atmosferă
entuziastă, însă depinde de modul cum educatorul echilibrează toate momentele pentru ca reţeta zilei să
reuşească pentru toţi copiii.

50

Proiectul pentru Reforma Educaţiei Timpurii (P.R.E.T.)

Igiena, spălatul şi toaleta
Studii de specialitate educativ-sanitare şi psihopedagogice au ajuns la concluzia că vârsta
antepreşcolară şi preşcolară sunt cele mai potrivite pentru formarea deprinderilor igienice. Îmbogăţirea
experienţei copilului şi introducerea conduitelor igienice dau noi coordonate activităţii copilului de
fiecare zi, îi impun anumite cerinţe faţă de mediul în care trăieşte şi faţă de sine. Pentru formarea acestor
deprinderi, educatorul trebuie să planifice un număr mare de activităţi deoarece aceste deprinderi nu
decurg spontan din maturizarea copilului, ci sunt conduite sociale şi ele se formează sub control social.
Formarea deprinderilor igienice şi transformarea acestora în obişnuinţe este un lung proces care
trebuie să acorde o grijă deosebită pentru ca toate componentele acţiunii să se desfăşoare exact în aceeaşi
ordine. La început, copiii învaţă mişcările prin imitaţie spontană, apoi prin imitaţie intenţionată. Este
important să explicăm copiilor de ce facem o anumită acţiune. Când copiii aud ,,Acum trebuie să mergem
să ne spălăm pe mâini, ca să ne putem pregăti pentru a merge le masă!” copiii învaţă despre planificarea,
organizarea corectă, consecvenţa şi îndeplinirea sarcinilor.
Spălarea mâinilor este cea mai eficientă metodă de prevenire a bolilor infecţioase. Prin repetarea
acestor activităţi copiii învaţă că spălatul mâinilor este obligatoriu înainte de masă şi după masă, după
folosirea toaletei precum şi ori de câte ori îşi murdăresc mâinile. Datorită progreselor înregistrate în
domeniul igienei, copiii învaţă prin imitaţie cum să utilizeze periuţa electrică în locul celei manuale,
săpunul lichid în locul celui solid, uscătorul sau prosopul de hârtie în locul prosopului de pluş. Nu e deloc
uşor să apeşi un buton cu o mână, iar pe cealaltă ,,s-o faci căuş” ca să ţii lichidul fin ce-ţi scapă printre
degete. Prin exersare zilnică, copiii învaţă să-şi folosească ambele mâini. Avem de-a face cu un exerciţiu
de coordonare oculo-motorie şi de exersare a muschilor mici. La zgomotul uscătorului de mâini, unii copii
retrag speriaţi mâinile crezând că aerul cald o să-i frigă. Nu trebuie să-i forţăm, ci să repetăm acţiunea şi
să le explicăm ce se întâmplă.
Atenţie! Se întâmplă uneori să scape privirilor noastre câte un copil, care găseşte în spălător un
loc interesant şi experimentează, de nenumărate ori, spălatul mâinilor, bucuros că o poate face singur.
E adevărat că uneori putem avea surprize, nu tocmai plăcute, care generează nemulţumiri din partea
părinţilor, de tipul: copii cu mânecuţe ude, copii care se coafează, îşi aranjază părul cu apă în loc de gel
sau care se spală pe cap pentru că nu le placea cum li se aşează părul. Aceste incidente nu trebuie ignorate,
ci discutate cu grupa de copii pentru a nu se repeta.
Se mai întâmplă să găsim câte un copil care plânge sau ţipă în toaletă pentru că s-a blocat uşa.
Aceste momente trebuie prevenite deoarece produc teamă, nesiguranţă şi copiii pot refuza să mai meargă
singuri la toaletă, solicitând să fie însoţiţi de educatoare, colegi, să intre mai mulţi în toaletă sau să ţină
uşa deschisă.
Exemple de poezii care pot însoţi exerciţiile practice în scopul antrenării copiilor:
Sunt curat ca ghiocelul,
de Grigore Vieru
Huţa-huţa periuţa
Spală dinţii cu fuguţa.
După ea săpunul vine
Şi mă spală bine-bine.
După dânsul serveţelul,
Sunt curat ca ghiocelul.

Cum mă spăl?
Îmi ud mâinile cu apă
Iau puţin săpun, ş-apoi
Îl pun iarăşi înapoi
Mâinile le spăl îndată
Câte una şi amândouă
În chiuvetă parcă plouă
Picături adevărate
Peste mâinile-mi curate.

Educatori

Aplicaţie

Explicaţi tehnica spălării mâinilor şi motivaţi de ce este necesară respectarea fiecărui
moment.
Identificaţi şi alte modalităţi prin care să faceţi acest moment atractiv şi interesant.
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Micul dejun şi masa de prânz
În timpul servirii mesei copiii socializează şi învaţă despre nutriţie şi alimentaţie sănătoasă. Ei
îşi exersează simţurile (văzul, gustul, mirosul, simţul tactil) şi recunosc ce gust are mâncarea, identifică
alimentele care au fost transformate prin gătit, se exprimă dacă le place sau nu un anumit aliment, dacă
au voie să-l consume. E necesar să cunoaştem la ce alimente sunt alergici unii copii, dacă în familia lor se
consumă carne, în special carne de porc, interzisă în unele religii. Copiii pot fi implicaţi în aşezarea mesei,
aşează tacâmurile, cana şi şerveţelul în dreptul scaunului, recunoscând locul fiecărui copil. În timpul mesei
învaţă să mânuiască lingura, furculiţa chiar şi cuţitul, să mănânce independent şi se formează deprinderea
de a mânca fără zgomot, risipă sau murdărie, dar îşi consolidează şi deprinderi matematice, de exemplu
poziţiile spaţiale (stânga, dreapta), raportarea numărului la cantitate.
În unele grupe, gătitul reprezintă o practică curentă, o experienţă de activitate integrată, în care
copiii pregătesc salate, pun murături, fac pizza, îmbogăţindu-şi meniul prin eforturi proprii. Treptat sunt
învăţaţi să accepte toate alimentele care sunt necesare dezvoltării, iar părinţii sunt miraţi de faptul că „La
grădiniţă mănâncă tot”. Pentru a le forma o atitudine pozitivă faţă de hrană putem adresa întrebări care să
le stimuleze curiozitatea şi care să-i determine să încerce atunci când refuză anumite alimente. În acest
context, consolidăm concepte învăţate, îi invităm pe copii să facă estimări, predicţii, să identifice forme,
mărimi, structuri, texturi. Aceste explicaţii trebuie corelate cu exemple:
„Ce legume găseşti în ciorbă?”
,,Cât ai mâncat din farfurie, puţin, jumătate, tot?”
,,Ce formă are mazărea?”
,,Câţi sâmburi are mărul tău? ”
,,De ce crezi că are salata trei culori (roşu, portocaliu şi alb)?”
Educatori

Aplicaţii

Consideraţi eficient îndemnul „Mănâncă tot, repede şi frumos!” adresat copiilor în timpul
mesei?
Dacă în grupă sunt copii care refuză să-i ajutaţi să mănânce, sunteţi de acord cu prezenţa
părinţilor în sala de mese?
Daţi exemple de teme de discuţie pe care le puteţi propune la întâlnirile cu părinţii, pentru
a aborda problema alimentaţiei sănătoase!

Sfaturi utile educatoarei şi părinţilor pentru copiii fără poftă de mâncare

• Lăsaţi-l mai des pe copil să vă ajute la pregătirea mâncării.
• Întrebaţi-l ce ar mânca cu plăcere şi ţineţi seamă de părerea sa, măcar o dată pe săptămână.
• Mâncaţi împreună şi creaţi o atmosferă relaxantă şi plăcută.
• Copiii „mănâncă cu ochii”, de aceea, pregătiţi mâncarea în mod estetic şi apetisant.
• Nu vă faceţi un obicei din a transforma mesele în lecţii de bune maniere. Copilul refuză mâncarea
dacă „e bătut prea mult la cap”.
• Acceptaţi faptul că mulţi copii preferă cîteva zile la rând aceeaşi mâncare. În timp, vor solicita o
hrană variată.
• Nu insistaţi să mănânce tot din farfurie, chiar dacă nu s-a săturat.

Somnul şi perioada de relaxare de după amiază
Această etapă este specifică grădiniţelor cu program prelungit şi săptămânal, iar pentru copiii care
„vor dormi” prima dată în grădiniţă, e necesară o pregătire din partea părinţilor, a educatorului, astfel încât
să nu creadă că sunt abandonaţi, să-i asigurăm că întotdeauna după acest moment vor merge acasă. În
dormitorul grădiniţei copilul învaţă să se dezbrace şi să se îmbrace, să-şi aşeze în ordine hainele, activităţi
pe care le face la început cu stângăcie pentru că necesită o bună coordonare psiho-motorie. Din partea
educatorului, această perioadă a zilei impune o bună organizare, calm, atenţie, blândeţe şi multă răbdare
pentru că fiecare copil are nevoie de sprijin şi îndrumare.
Recomandări:
• Hotărâţi împreună cu copilul, care va fi locul său de odihnă şi evitaţi schimbările.
• Sugeraţi-le copiilor să se ajute unii pe alţii.
• Lăsaţi-i să doarmă cu jucăria preferată sau cu alte obiecte de substituţie! (O fetiţă reuşea să
adoarmă doar dacă avea o anume păturică de-acasă, pe care o recunoştea după miros).
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• Aduceţi un coş în care să pună lucrurile care se rătăcesc! (Părinţii vor şti seara, la plecare, unde să
le găsească.)
• Dacă copilul şi-a pierdut obiecte de îmbrăcăminte, încercaţi să rezolvaţi problema în aceeaşi zi,
nu trataţi cu indiferenţă dând vina pe cel mic.
• Cereţi-le părinţilor să pună etichete scrise sau să însemneze hainele şi încălţămintea în acelaşi fel,
astfel încât copilul să-şi recunoască semnul individual!
• Asistaţi-i în timpul somnului şi observaţi-le comportamentul, veţi putea preveni micile accidente
(precum udatul patului).
• Citiţi-le sau, din când în când, puneţi-le un CD cu poveşti!
• Nu obligaţi copiii să doarmă, pentru că nu sunt toţi obişnuiţi cu somnul de după-amiază, iar
nevoile de somn ale copiilor diferă; cu cât cresc au nevoie de mai puţin timp pentru odihnă diurnă.
Asiguraţi-le un spaţiu, pe o saltea sau canapea unde pot să se relaxeze, răsfoind o carte, lecturând imagini,
construind un puzzle.

Tranziţiile
Tranziţiile sunt momente de scurtă durată care fac trecerea de la un set de activităţi la altul, sunt
pauze între activităţi. De exemplu, când copiii au încheiat activităţile pe Centre şi trebuie să se pregătească
pentru masă. Adesea aceste momente sunt accelerate, tensionate, pot constitui o problemă pentru copiii
care nu şi-au finalizat lucrul într-un Centru şi pentru educator, care trebuie să se încadreze în timp şi să
respecte programul zilnic.

Sugestii pentru o tranziţie uşoară

• Anunţaţi cu câteva minute înainte că e timpul să se pregătească pentru încheierea lucrului, a
jocului „Mai sunt 5 minute şi vom începe să facem curăţenie.”
• Arătaţi-le ceasul şi sugeraţi-le să urmărească acele indicatoare „Când acul mic va fi la 10 şi cel
mare la 6, oprim lucrul în Centre şi ne pregătim pentru curăţenie.”
• Aduce-ţi o clepsidră mare, (de 5 minute) şi cereţi-le să termine curăţenia în Centru până la golirea ei.
• Folosiţi instrumente sonore, de exemplu: clopoţei, tobă, maracas, pentru a marca momentul
încheierii lucrului.
• Participaţi alături de copii la curăţenie.
• Acordaţi timp suficient copiilor care nu au terminat lucrul. De exemplu, dacă un copil care
lucrează la şevalet e concentrat să termine, nu-l mai solicitaţi pentru curăţenie.
• Implicaţi copiii care au terminat lucrul într-o activitate: să interpreteze un cântec, un joc, ca să nu
se plictisească sau să se orienteze către comportamente indezirabile.
Etapele de tranziţie pot fi marcate pe parcursul zilei de cântece, jocuri cu text şi cânt, recitative
ritmice sau prin alte mijloace atractive care desfăşurate zilnic, îi atenţionează şi-i pegătesc pe copii pentru
un alt moment. Înainte de curăţenie, educatoarea poate interpreta câteva versuri din cântecul „Hărnicuţa”
având grijă să creeze versuri şi pentru băieţi.
Mijloacele de realizare pot fi:
• jocuri cu text şi cânt („Cercul de trandafiri”– pentru a-i strânge în cerc la Întâlnirea de dimineaţă,
sau la Evaluarea zilei);
• recitative ritmice („Melcul”- se execută mersul în poziţia ghemuit cu mâinile pe genunchi, în
cerc.)
			
Încet, încet şi mai încet,
Iese melcul din căsuţă.
Încet, încet şi mai încet,
De la pat, până la măsuţă.
Încet, încet şi mai încet,
Lunecă prin iarba deasă,
Dacă aş fi şi eu un melc,
Repede aş ajunge acasă. (Copiii se ridică şi îşi aleg repede locurile de joacă.)
• jocuri de degete (Se pot executa înainte şi după activităţi care solicită musculatura fină.)
			
Pic, pic, pic
Plouă într-una, plouă (mişcări ritmice ale degetelor pe podea)
Pic, pic, pic
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Cum ne place nouă
Pic, pic, pic,
Plouă cu bulboace
Pic, pic, pic,
Şi se fac băltoace. Pleosc! (imită săritura în băltoacă)
Pic, pic, pic,
Ploaia se-nteţeşte (mişcări repezi şi zgomotoase)
Pic, pic, pic,
Şi furtuna creşte
Vâj, vâj, vâj, (mişcări ale braţelor ridicate stânga-dreapta)
Bate vântul, bate
Bum, bum, bum (bătăi ale pumnilor pe podea)
Tunetul răzbate.
• numărători (Se pot folosi pentru a alege copiii care vor face anumite activităţi de autogospodărire,
aşezarea încălţămintei de interior înainte de a merge la masă, curăţenie şi ordine în Centre)
			
Cu-cu-ri-gu! Cu-cu-rig!
Baba dârdâie de frig
Şi tot roade un covrig,
Nu aude, oricât strig
Şade cu covrigu-n tolbă,
Şi nu poate scoate-o vorbă!
Baba-ngheaţă lângă foc,
Iar cireşele se coc.
Moşu-ngheaţă în cojoc,
Treci mai iute la mijloc!
			
(Constantin Dragomir)
• frământări de limbă se folosesc în funcţie de tulburările de vorbire întâlnite la copiii din grupă.
Pentru corectarea pronunţiei e necesar să se repete zilnic câte un exerciţiu.
			
Câr, câr, câr,
Câr, câr, câr,
strigă sus pe horn
o cioară
brr, brr, brr,
brr, brr, brr!
Tare-i frig
Şi vânt afară!
			
(Passionaria Stoicescu)
Aceste texte şi mişcări pot fi învăţate dacă sunt repetate frecvent în acelaşi context.
Rutinele şi tranziţiile, printr-o gestionare zilnică atentă şi eficientă din partea cadrului didactic,
contribuie la menţinerea unui climat sănătos, armonios, nestresant în sala de grupă, a tonusului copiilor
şi a eficienţei parcursului învăţării pe durata întregii zile. În fiecare grupă e util să existe un program
zilnic care să ilustreze nu numai activităţile specifice domeniilor experienţiale dar şi cele de dezvoltare
personală, succesiunea întregului program al zilei. Programul poate fi realizat sub forma unei flori, a unei
cărţi, ilustrat cu imagini sugestive, atractive, text şi intervalul de ore, în care are loc fiecare moment din
zi. Familiarizarea cu programul zilnic se face în primele zile de grădiniţă prin discuţii cu grupa, dar şi cu
părinţii, pentru a-i asigura că activitatea din grădiniţă este bine planificată, iar acesta trebuie respectat.
Educatori

Aplicaţie

Realizaţi un program zilnic pentru grupa pe care o conduceţi, în conformitate cu
programul din grădiniţă. Comparaţi programul grupei dumneavoastră cu cele ale colegelor
care îndrumă copii de vârste diferite, stabilind asemănările şi deosebirile. Ce concluzie
puteţi extrage?
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Roluri ale educatorilor în
interacţiunea cu copilul.
Lucrul în echipă
capitolul

[8]
Roluri animate de educatori
Noul Curriculum accentuează rolul educatorului în raport cu libertatea în planificarea activităţii
zilnice, iar aria comportamentelor fundamentale ale cadrului didactic în interacţiune cu copilul s-a extins.
Astfel educatorul:
• planifică activităţile pe domenii experienţiale, determină obiectivele pe nivele de vârstă, îşi
selectează şi structurează conţinuturile şi întocmeşte programul zilei;
• organizează activităţile din sala de grupă;
• comunică informaţii ştiinţifice, are dialog deschis şi constructiv cu copiii;
• conduce şi coordonează activităţile;
• observă copiii; ajustează programul educaţional în funcţie de reacţiile lor;
• motivează activitatea copiilor şi consolidează comportamentele pozitive;
• consiliază copiii în activităţile din grădiniţă, dar şi în cele extraşcolare;
• evaluează măsura în care obiectivele au fost atinse de către fiecare copil.
Pe măsura valorii noastre profesionale, ne raportăm la cei pe care îi educăm. Realizăm prin fiecare
contact relaţional o intervenţie subtilă şi continuă, o modelare a personalitaţii copiilor. În acest proces
complex, educatorul îşi asumă roluri din ce în ce mai diverse:
Manager/ Organizator
• asigură un mediu educaţional după nevoile copilului;
• marchează, delimitează eficient spaţiul clasei;
• dotează Centrele cu mobilier şi materiale/ jucării adecvate;
• oferă situaţii de învăţare orientate spre trebuinţele şi interesele copiilor, dar şi către îndeplinirea
obiectivelor propuse;
• asigură materialele necesare pentru a împrospăta oferta fiecarui Centru, în permanenţă;
• planifică acţiuni educaţionale corespunzatoare nivelului de vârstă şi particularităţilor individuale;
• organizează parteneriate între grădiniţă, familie şi comunitate, având ca obiectiv central
prosperitatea copiilor;
• gestionează situaţii de criză educaţională prin negociere sau soluţionarea conflictelor;
• stimulează lucrul în echipă pentru a ajuta copiii să socializeze mai bine;
• selectează/ pregăteşte materialul didactic necesar atât activităţilor pe domenii experienţiale, cât şi
jocurilor şi activităţilor alese, astfel încât să se realizeze cu uşurinţă învăţarea;
• asigură condiţii pentru o frecvenţă optimă a copiilor în grădiniţă;
• organizează acţiuni extracurriculare împreună cu familia şi comunitatea.
Observator/ Evaluator
• observă comportamentele şi atitudinile copiilor în funcţie de context;
• ascultă, înţelege, respectă preferinţele copiilor şi le ia în considerare în proiectarea activităţilor;
• culege date despre copil de la membrii familiei sau ai grupului în care se joacă;
• identifică interese, aptitudini, motivaţii, cunoştinţe, abilităţi, competenţe, stări emoţionale, afinităţi
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ale celor mici;
• consemnează sistematic observaţiile;
• interpretează datele factuale acceptând diferenţele dintre copii;
• evaluează/ diagnostichează obiectiv, realist progresele copiilor;
• încurajează fiecare copil şi îl susţine în procesul lui specific de dezvoltare, prin raportarea la
propriile lui progrese;
• propune soluţii pentru optimizarea învăţării, corectarea comportamentelor indezirabile.
Mediator/ Facilitator
• respectă ritmul de dezvoltare şi stilul propriu de învăţare al copiilor;
• informează familia despre activitatea copilului din grădiniţă, din cercul lui de prieteni;
• extinde experienţele de învăţare, imaginând situaţii provocatoare, incitând copilul să înveţe prin
descoperire;
• participă la discuţii, stimulează jocul şi învăţarea;
• acordă încredere, ajutând la construirea unei imagini de sine pozitive;
• oferă susţinere în alegeri, selecţii, luarea deciziilor;
• stabileşte reguli împreună cu copiii, în vederea asigurării unui climat pozitiv;
• stimuleză posibilităţile de exprimare verbală, artistică;
• încurajează copiii arătându-le progresele pe care le-au înregistrat;
• oferă alternative în soluţionarea unor situaţii-problemă, dând copilului posibilitatea de a face o
alegere cât mai justă;
• favorizează realizarea obiectivelor prin selectarea şi prelucrarea conţinuturilor la nivelul
înţelegerii copiilor;
• încurajează exprimarea emoţiilor, sentimentelor.
Regizor
• oferă un scenariu adecvat nevoilor copilului prin atenta selectare a temelor şi mijloacelor de
învăţământ;
• creează oportunităţi de învăţare individualizate, pentru fiecare copil sau grup de copii;
• promovează strategii şi tehnici interactive, atractive pentru obţinerea performanţei în învăţare;
• modifică programul prevăzut, planificat când apar alte prioritaţi sau ocazii de învăţare, dovedind
flexibilitate şi adaptabilitate;
• oferă posibilitaţi de exprimare creatoare, inovatoare ce dovedesc independenţă în gândirea
copiilor.
În acest sens, iată ce mărturisea o educatoare:
Mereu am asociat meseria de educator cu cea de actor datorită prezenţei empatiei, a capacităţii
educatoarei de a se plasa imaginar la nivelul de înţelegere al copiilor, la nivelul trăirilor din lumea lor
interioară.
Educatori

Reflectaţi la...

Reflectaţi asupra rolurilor educatorilor: Care rol vi se potriveşte cel mai bine?
Care dintre roluri vă este cel mai greu să îl interpretaţi?
Discutaţi cu colega sau colegul de grupă în ce măsură rolul dificil pentru
dumneavoastră este unul acceptat uşor de către ea/ el?
În funcţie de aceste roluri, reflectaţi la activităţile pe care le desfăşuraţi cu plăcere şi
uşurinţă în sala de grupă şi identificaţi-le pe cele la care aveţi nevoie de ajutorul colegilor,
al directorului grădiniţei sau al părinţilor.
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Lucrul în echipă
Echipa din grădiniţă este un grup formal, construit pentru rezolvarea unor sarcini organizaţionale
concrete şi care acţionează unitar, sub conducerea unui manager. La nivelul grădiniţei se pot alcătui şi
grupuri informale, ad-hoc, cu un scop bine precizat şi care se autodizolvă când obiectivul a fost atins (de
exemplu, colectivul care se ocupă de organizarea serbării de sfârşit de an sau colectivul care lucrează la
revista grădiniţei).
Principalele caracteristici ale echipei sunt:
• scopul comun;
• mărimea (grădiniţele cu un număr mic de membrii sunt cele mai adecvate lucrului în echipă);
• structura de statut se referă la poziţia, rangul şi prestigiul fiecărui membru;
• structura de rol se referă la modelele de comportament aşteptate de la fiecare membru;
• conducerea, activitatea liderului;
• coeziunea;
• comunicarea verbală, paraverbală, nonverbală;
• motivaţia şi interesele personale ale membrilor;
• natura sarcinii şi mediul în care echipa îşi desfăşoară activitatea.
Datorită creşterii autonomiei unităţilor şcolare se impune o mai mare implicare a tuturor
persoanelor din grădiniţă în procesul educaţional şi, în acest context, rolul echipelor creşte. Aşadar, în
interiorul grupurilor apar cele mai bune idei, datorită cooperării dintre membri.

Avantajele lucrului în echipă
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se stabilesc scopuri clare care sunt agreate de toată lumea.
Rolurile fiecărui membru sunt bine definite având în vedere abilităţile şi capacităţile fiecăruia.
Resursele sunt utilizate optim.
Există un grad înalt de motivare a persoanelor.
Spijinul şi încurajarea membrilor echipei ajută pe fiecare să-şi rezolve sarcinile.
Relaţiile interpersonale se îmbunătăţesc.
Creşte participarea echipei la actul decizional.
Este încurajată dezvoltarea personală.
Se îmbunătăţeşte comunicarea şi creşte nivelul de cunoştinţe, pe un fond de reducere a stresului.

Echipele eficiente aduc avantaje grădiniţei, echipei şi membrilor ei deoarece contribuie la creşterea
gradului de angajare a întregului personal în activitate.
Echipa şi lucrul în echipă, deşi prezintă avantaje certe, nu reprezintă, nicidecum, un panaceu pentru
toate problemele organizaţionale. În grădiniţele cu orar normal, echipa de la fiecare grupă poate fi formată
din educatori, îngrijitoare şi părinţi, iar în grădiniţele cu orar prelungit echipa cuprinde două educatoare
care lucrează în ture (dimineaţă, după-amiază).
Pentru ca echipa să funcţioneze, fiecare educator trebuie să promoveze relaţiile deschise, ascultarea
activă, înţelegerea reciprocă, empatia, rezolvarea conflictelor prin discuţii şi să acorde atenţie comunicării.
În grădiniţă, munca în echipă a educatorului cu părintele voluntar sau colega/ colegul de grupă devine un
model pentru copii, dar şi pentru părinţi. Educatorul trebuie să dea tonul în privinţa tuturor activităţilor, un
ton care conţine respect, sinceritate şi optimism.
Echipa aranjează sala de grupă, organizează Centrele astfel încât să fie accesibile, atractive şi să
cuprindă toate materialele specifice, stabileşte programul zilnic, decide cum trebuie stimulat jocul copiilor
în fiecare Centru, păstrează curăţenia sălii de grupă, planifică activităţi. Echipa de educatori este o resursă
primară, decide ce anume ar stimula jocul şi/sau care domenii din curriculum trebuie vizate pentru a fi în
acord cu nevoile de dezvoltare ale copiilor.

Exemple ale rolului echipei de educatori în centrele de activitate:

Arte
• să introducă în mod gradat culorile şi să-i încurajeze pe copii să obţină amestecuri de culori şi
culori pastelate;
• să-i înveţe pe copii tehnici diferite de pictură, desen şi modelaj;
• să vină cu idei noi (de exemplu, schimbarea formei hârtiei, pictura pe foi mari sau pictură pe
podea, desenul în are liber, modelaj din argilă sau cocă);
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Construcţii
• să observe copiii şi să-i încurajeze să lucreze în grup implicând şi fetele;
• să-i ajute prin întrebări pentru a rezolva problemele ridicate de proiectul construcţiei;
• să citească cărţi care tratează subiecte legate de construcţia pe care o realizează copiii;
• să refacă stocul de materiale;
• să organizeze excursii, vizite, pentru a oferi copiilor mai multe informaţii despre construcţia pe
care doresc s-o realizeze;
• să-i încurajeze pe copiii mari, să scrie tăbliţe şi afişe pentru a le aşeza pe construcţii;
• să asigure în funcţie de spaţiul disponibil, păstrarea construcţiilor de la o zi la alta.
Colţul Căsuţei/ Joc de rol
• să amenajeze spaţiul disponibil, să selecteze materialele şi să le pună la dispoziţia copiilor;
• să încurajeze alegerea temelor şi rolurilor;
• să supravegheze îndeaproape jocul pentru a rezolva situaţiile conflictuale şi a restabili ordinea;
• să introducă copiii care doresc să se joace dar nu sunt acceptaţi în joc sau pe cei timizi, ruşinoşi;
• să identifice căi prin care se poate întreţine jocul de rol (excursii, prezenţa unor invitaţi care le
povestesc despre munca lor, introducerea unor cărţi sau fotografii, discuţiile pe baza unor evenimente
cotidiene);
• să încurajeze jocul cu diferite truse de jucărie, dar şi cu materiale reale (materiale pentru bucătărie,
pentru piaţă, pentru restaurant, pentru curăţenie, echipament pentru spital, pentru costumare) pentru a le
stimula interesul pentru anumite sfere de activitate.
Bibliotecă
• să sprijine copilul în explorarea limbajului, în alegerea cărţilor;
• să noteze poveştile dictate de copii şi să-i ajute să-şi realizeze cărţi;
• să satisfacă curiozitatea copilului în legătură cu cititul şi scrisul;
• să citească frecvent din cărţile care-i interesează şi să le explice cuvintele noi;
• să stimuleze repovestirea poveştilor prin interpretare de roluri cu păpuşi pe degete, marionete şi
prin dramatizări.
Ştiinţe
• să se asigure că spaţiul sălii de grupă este dotat cu materiale care oferă o varietate de ocazii pentru
dezvoltarea capacităţilor de bază ale gândirii matematice;
• să observe jocul iniţiat de copil şi să se folosească de el pentru a introduce sau discuta un concept
matematic;
• să introducă limbajul matematic şi să formuleze întrebări cu un conţinut matematic;
• să sprijine copilul în învăţarea conceptelor matematice de bază: numeraţia, ordonarea, calculul,
clasificarea, măsurarea, compararea, timpul, proprietăţile formelor geometrice;
• să-l ajute pe copil să observe obiectele şi întâmplările obişnuite;
• să aducă materiale interesante pentru a-i stimula pe copii să exploreze, să experimenteze, să pună
întrebări şi să găsească răspunsuri la aceste întrebări;
• să ajute copiii să înţeleagă fenomenele cercetate, legăturile cauzale, temporale, spaţiale şi să
promoveze un limbaj ştiinţific.
Nisip şi apă
• să aducă materiale treptat şi să le schimbe în funcţie de interesul copiilor;
• să-i încurajeze pe copii să studieze caracteristicile materialelor pe care le folosesc;
• să extindă jocul din anumite Centre, de exemplu, cuva poate deveni un lac, iar copiii pescuiesc cu
undiţa şi apoi numără peştii; sau Centrul poate fi o fabrică de îmbuteliere a sucurilor, pe care le obţin prin
dizolvarea coloranţilor alimentari şi le toarnă în sticle de volume diferite;
• să supravegheze cu atenţie pentru a înlătura problemele care se pot ivi (nisip şi apă pe jos,
murdăritul şi udatul hainelor, conflictele dintre copii), astfel încât copiii să nu se simtă vinovaţi.
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Evaluarea, observarea şi
înregistrarea datelor
capitolul

[9]
Evaluarea
Evaluarea este un proces didactic complex, integrat structural şi funcţional în activitatea grădiniţei.
Teoria şi practica evaluării în educaţie înregistrează o mare varietate de moduri de abordare şi de
înţelegere a rolului acţiunilor evaluative, dar noul Curriculum pentru învăţământul preşcolar prefigurează
printre tendinţele de schimbare şi diversificarea strategiilor de predare şi acordă o altă importanţă
procesului de evaluare.
Prin evaluare se urmăreşte progresul copilului în raport cu el însuşi şi mai puţin o raportare la norme
de grup (relative). La nivelul învăţământului preşcolar se acordă o atenţie sporită evaluării sub cele trei
forme: evaluare iniţială, continuă sau formativă şi sumativă, acţiune de cunoaştere a individualităţii
copiilor de 3-6/7 ani, cuprinşi în procesul educaţional.

Importanţa evaluării
• Pentru copil
Informaţiile dobândite prin procesul de observare şi evaluare şi utilizate în conceperea şi
ameliorarea demersului didactic contribuie la asigurarea unei creşteri sănătoase, „...o dezvoltare globală,
unitară a acestuia”.
• Pentru educator
Identifică modul cum s-a adaptat copilul la mediul grădiniţei, îl orientează şi îl sprijină în activitatea
de învăţare.
• Pentru părinte
Cunoaşte progresul pe care-l face copilul în raport cu el însuşi, învaţă să-l valorizeze, să comunice
şi să relaţioneze mai bine cu el.

Componentele pocesului de evaluare
1. Obiectivele evaluării (ce măsurăm);
2. Instrumentele de evaluare (cu ce măsurăm): metode, probe, grile şi tehnicile de utilizare;
3. Criteriile de evaluare (cum interpretăm rezultatele evaluării).

Formele evaluării

Evaluarea iniţială
La fiecare început de an şcolar educatorul planifică o perioadă de două săptămâni pentru evaluarea
iniţială a copiilor din grupă, în scopul cunoaşterii acestora, pentru a şti care este nivelul şi ritmul lor de
dezvoltare, gradul în care stăpânesc cunoştinţe, abilităţi, competenţe necesare învăţării.
Ausubel sublinia rolul şi însemnătatea acestui tip de evaluare pentru integrarea copiilor afirmând
„Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează cel
mai mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi
instruiţi-l în consecinţă”. (Ausubel D. Robinson, 1982)
Pentru că nu există un set unitar de probe de evaluare pentru copiii de 3-6/7 ani, selectarea probelor
de evaluare sau conceperea lor trebuie să se facă cu multă responsabilitate, consultând bibliografia
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de specialitate şi Curriculum-ul pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani), ţinându-se seama de
comportamentele specifice fiecărui domeniu de dezvoltare.
Trebuie evitate exprimările de tipul „Azi avem evaluare, vreau să văd dacă ştiţi formele
geometrice.” sau „Dăm proba pentru culori”. Copiii nu trebuie să simtă că trec printr-o etapă de evaluare,
nu trebuie să se exagereze cu prea multe probe sau prea dificile.
Aşa cum se precizează în curriculum, o evaluare eficientă este bazată pe observarea sistematică
a comportamentului copilului deoarece oferă educatoarei informaţii despre copii privind perspectiva
capacităţii lor de acţiune şi de relaţionare, despre competenţele şi abilităţile de care dispun în mod direct.
Chiar dacă sunt menţionate şi fişele de lucru printre celelalte metode de evaluare trebuie să avem grijă ca
probele cu sarcini pe fişe să fie echilibrate cu observarea comportamentului copilului în timpul jocului,
copiii să nu fie reţinuţi de la joc, pentru a rezolva sarcini pe fişe.
Probele de investigaţie trebuie integrate în activitatea obişnuită, de exemplu, jucându-se la Centrul
„Colţul Căsuţei/ Joc de rol” „De-a bucătăria”, copilului i se pot adresa întrebări despre culorile obiectelor
de veselă. În Centrul „Construcţii” se pot obţine informaţii despre formele geometrice pe care copilul le
cunoaşte. La „Ştiinţe” printr-o discuţie, fără a-i întrerupe jocul cu castanele, se poate constata dacă face
clasificări, ordonări după mărime sau poate număra.
Copilul trebuie observat în contexte naturale cât mai variate, în mediile lui fireşti: în sala de grupă,
în timpul jocului în aer liber, în timpul activităţilor extracurriculare, în timpul mesei, la sosirea şi plecarea
din grădiniţă. Nu trebuie să evaluăm numai aspectele care privesc doar latura cognitivă (dacă numără,
vorbeşte în propoziţii, recunoaşte anumite cuvinte, ştie poveşti, poezii etc.). Pentru a avea o imagine
globală este necesar să evaluăm şi nivelul de dezvoltare al copilului din punct de vedere fizic, cognitiv şi
socio-emoţional, iar informaţiile obţinute trebuie analizate în interrelaţie.
În urma evaluării iniţiale obţinem informaţii diferite despre nivelul de dezvoltare al copiilor, dar
nu avem dreptul de a-i eticheta sau de a-i împărţi pe categorii. Copilul nu trebuie să se simtă frustrat, nu
trebuie să-şi formeze o imagine de sine negativă pentru că într-un anumit domeniu nu e la fel de bun ca
ceilalţi. Unii copii pot să deseneze, să picteze, cunosc culori şi nuanţe, au predispoziţii pentru artă, dar
asta nu înseamnă că numai cu ei se vor face lucrări pentru expoziţie.
După obţinerea rezultatelor evaluării, acestea se compară exclusiv cu performanţele copilului
însuşi, cu succesele şi insuccesele proprii şi acest lucru trebuie să-l insuflăm şi părinţilor, să le explicăm
de ce nu este corect şi ce repercusiuni are asupra imaginii de sine a copilului când îl compară cu colegii
din clasă sau chiar cu ceilalţi copii ai lor.
Mărturie din experienţa unei educatoare:
Pentru a-i determina pe părinţi să înţeleagă ce simt cei mici când se declară   nemulţumiţi de
lucrările copilului lor, făcând comparaţie cu ale colegilor, am planificat un moment în cadrul întâlnirii
lunare în care le-am propus să facă un desen pentru copilul lor. Au părut surprinşi de această propunere
şi au motivat că nu au mai desenat de mult timp, că nu au talent, alţii au schiţat ceva după lungi momente
de gândire, unii s-au amuzat sau şi-au ferit lucrarea de privirile celorlalţi. Le-am cerut să le semneze şi
le-am expus în clasă. I-am întrebat dacă sunt mulţumiţi de ceea ce au realizat. A doua zi am prezentat
expoziţia şi fiecare copil a încercat să descopere desenul părintelui său. Erau încântaţi şi mulţumiţi, cu
excepţia unei fetiţe care şi-ar fi dorit o păpuşă în locul vazei cu flori.
Educatori

Reflectaţi la...

Observaţi comportamentul părinţilor şi pe cel al copiilor în mărturia de mai sus.
Ce activităţi propuneţi pentru a schimba atitudinea părinţilor?

Observarea copilului
Observarea este importantă în programele de educaţie centrate pe copil, este fundamentul evaluării
şi constă în urmărirea atentă şi sistematică a comportamentului unui copil fără a interveni, cu scopul de a
sesiza aspectele sale caracteristice.
Ursula Şchiopu arată că „Nici o perioadă a dezvoltării psihice umane nu are caracteristici atât de
numeroase, explozive, neprevăzute ca perioada preşcolară”. (Şchiopu, U., 1997)
Pentru a-l influenţa în mod optim, educatorul trebuie să redescopere mereu copilul în dinamica
ipostazelor inedite ale individualităţii lui în devenire, sub toate aspectele. Prima condiţie de importanţă
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capitală este ca educatorul să înveţe să observe copilul.
Informaţii despre dezvoltarea copilului obţinem prin observare încă de la venirea sa în grădiniţă,
prin interacţiunea cu grupa de copii, de la părinţi şi toate persoanele care interacţionează cu copilul, atât
din grădiniţă, cât şi din afara ei. Aceste informaţii sunt confidenţiale, ele se discută cu părinţii copilului
pentru a interveni la un specialist, dacă este cazul (unde e recomandat să fie însoţit de observaţiile
educatoarei).
Cunoaşterea copilului necesită timp şi anumite competenţe din partea educatorului:
• să facă observaţii obiective;
• să-şi construiască instrumentele necesare pentru înregistrarea informaţiilor;
• să dea acestora o interpretare pertinentă.
Chiar dacă suntem contrariaţi de comportamentul unui copil în sala de grupă, faţă de cel pe care
ni l-au prezentat părinţii că-l are acasă, totuşi trebuie să manifestăm precauţie, atenţie şi să nu tragem o
concluzie eronată, izolată de cea a persoanelor care-l au în îngrijire.
Unii părinţi se jenează de comportamentele copilului, de deficienţele pe care le are şi încearcă să le
ascundă, alţii apreciază incorect anumite manifestări care din punct de vedere a particularităţilor de vârstă,
sunt normale, fireşti.
Studiu de caz
Un copil în vârstă de 5 ani, mai firav şi mai mic de statură decât ceilalţi, venit în primele
săptămâni la grădiniţă, se mişca necontrolat prin clasă, îşi lua câte o jucărie şi se
ascundea sub masă, le acapara şi jucăriile copiilor, nu comunica cu ceilalţi şi părăsea
după câteva minute locul unde erau strânşi copiii cu educatoarea, pentru a se juca singur.
La plecare, când îşi vedea mama, începea să plângă spunând că ar vrea să mai rămână
la grădiniţă. Educatoarea crede că are ADHD şi-o întreabă pe mamă cum se manifestă
copilul acasă. Mama îi răspunde că nu are nici o problemă, dar nu înţelege de ce plânge
şi nu vrea acasă. În zilele următoare în urma discuţiilor cu mama, află că acest copil nu
şi-a cunoscut tatăl, a fost crescut de bunici, nu s-a jucat cu alţi copii şi a stat mai mult la
televizor, la desene animate.
În cazul de mai sus cum aţi fi abordat-o pe mamă pentru a obţine informaţiile despre
copil?

Informaţiile pe care trebuie să le obţinem despre copil se referă la:
• modul cum acţionează cu obiectele (cum le mânuieşte, dacă inventează moduri noi de a le folosi,
dacă se joacă cu materialele din toate Centrele, dacă foloseşte o varietate de materiale sau optează doar
pentru unele);
• modul cum interacţionează cu ceilalţi (educator, copii, alţi adulţi): mod de comunicare verbală/
noverbală, iniţiativă în comunicare, capacitate de autocontrol, capacitatea de exprimare a emoţiilor şi de a
înţelege emoţiile celorlaţi;
• relaţiile în cadrul grupului social al clasei (dacă se joacă cu copiii, ce roluri preferă, dacă iniţiază
jocuri, cu ce copii preferă să se joace).

Sfaturi pentru desfăşurarea observării
• E bine să petrecem un timp în preajma copilului, fără să notăm, pentru ca acesta să se obişnuiască
cu prezenţa noastră.
• Dacă unul din copii vă întreabă ce faceţi, îi puteţi spune „Scriu ceva ce trebuie să ţin minte”.
• Dacă nu avem suficient timp pentru cele 15 minute de observare, putem descrie primele 5 minute
din activitatea copilului, apoi vom face notaţii succinte.
• Observarea se face mai bine:
 când sunt în clasă copii mai puţini (la sosire, la plecare);
 când în clasă mai este un adult care poate prelua responsabilităţile (un părinte, profesoara
de limbă străină);
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 când în clasă e linişte;
 când copiii se joacă afară.
• Dacă formulaţi ipoteze finale prea devreme, fără a avea o imagine mai completă despre copilul
observat nu puteţi să hotărâţi corect ce aveţi de făcut.
• Dacă, totuşi, credeţi că aveţi materialul necesar pentru formularea unei ipoteze, formulaţi-o sub
formă de întrebare, nu ca şi afirmaţie.
Exemplu: Oare comportamentul negativist al lui Robert să fie cauzat de problemele prin care trece
în legătură cu divorţul părinţilor? Alte exemple de formulări acceptabile: „S-ar părea că...”, „E posibil
ca...”, „Observările date ar putea să ne sugereze că..”, „Aceasta ne spune, probabil că...”.
Recomandări pentru o observare reuşită
Este important:
• să stabilim exact scopul pe care ni-l propunem;
• să stabilim comportamentele care ne interesează;
• să ne concentrăm asupra câte unui copil pe rând;
• să alocăm un timp special (de exemplu, 10-15 minute la jocuri şi activităţi alese);
• să avem mijloace simple de înregistrare (grile, liste de rubrici pe care doar să se bifeze);
• să avem în permanenţă la noi un carneţel sau post-it-uri şi un creion;
• să notăm cât mai exact faptele;
• să nu facem interpretări sau etichetări subiective;
• să notăm ceea ce ni se pare important, nou pentru dezvoltarea copilului;
• să observăm în condiţii cât mai variate, locuri diferite şi momente diferite, deoarece un
comportament constant în situaţii diferite, e important pentru interpretare;
• să utilizăm casetofonul, reportofonul pentru interviuri, dialoguri;
• să înregistrăm notiţele în caietul de observaţii;
• să interpretăm datele înregistrate pentru a diferenţia aspectele caracteristice de cele aparente.

Tehnici de înregistrare a datelor
1. Înregistrările factuale sunt rezumate ale unor evenimente care cuprind informaţii despre:
• ce s-a întâmplat;
• când s-a întâmplat;
• unde s-a întâmplat;
• care a fost stimulul care a declanşat interesul pentru o anume activitate;
• care au fost reacţiile copilului (dialogurile, calitatea comportamentului);
• cum s-a încheiat acţiunea.
Educatori

Aplicaţie

Analizaţi în perechi următoarele situaţii. Discutaţi apoi în grup mare ce tip de intervenţie
ar putea să aibă educatorul după observarea fiecărei situaţii.

Situaţia nr. 1: Rebeca desenează în Centrul Arte împreună cu alţi copii. Are pe genunchi o
jucărie, un cal înaripat, Pegas. Priveşte foaia, se uită către jucărie şi spune cu voce calmă:
„– Uite, acum o desenez pe Prinţesa Norişor care zboară pe Pegas.”
În timp ce desenează vorbeşte, îşi alege culorile bleu, roz şi roşu apoi le aşază lângă foaie.
„– Prinţesa are o rochie cu model, cu păpuşa Barbie.”
Concentrată asupra desenului redă cu mişcări sigure şi rapide calul cu patru picioare şi un ochi.
Denisa care desena în dreapta ei, flori, îi spune:
„– Ai uitat să faci un ochi!”
Fără să o privească îi răspunde continuându-şi desenul:
„– E pe partea cealaltă.”
Calul are coama şi coada răsucită, iar pe rochia prinţesei, în centru a desenat o păpuşă Barbie.
Zâmbeşte, pare mulţumită. Nu colorează desenul şi nu vorbeşte cu ceilalţi. Îşi ia jucăria şi pleacă în alt
Centru.
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Situaţia nr. 2:. La „Construcţii”, Mihnea şi Cezar vor să construiască o parcare. Discută între ei
despre ce piese au nevoie. Îşi împart rolurile: Mihnea aduce piesele cu maşina, iar Cezar le aşează. Sunt
aproape de finalul lucrării când în Centru vine şi Robert. Se apropie de cei doi şi începe să construiască
singur. Priveşte către parcare, îl urmăreşte pe Cezar, iar când acesta nu-l vede îi ia o piesă de formă
cilindrică din construcţie. Mihnea care tocmai se întorcea cu maşina îl vede şi-i smulge cubul din mână.
Robert îl loveşte cu pumnul, iar Cezar aruncă cubul şi îl loveşte şi el spunându-i:
„ – De ce mi-ai luat-o? Era a mea”.
„ – Dar vreau şi eu, îmi trebuie şi mie!”
„ – Ia altă piesă!”
„ – Nu, mie de-asta îmi trebuie!”
În acest timp Mihnea ia piesa şi o aşează la locul ei în construcţie. Robert nu plânge, se îndreaptă
către educatoare şi-i spune că l-a lovit Mihnea.
2. Înregistrările narative sau de tip jurnal sunt aprecieri, impresii asupra activităţilor individuale
sau de grup care prezintă aspecte reuşite sau mai puţin reuşite şi se fac la sfârşitul zilei.
Mărturie din experienţa unei educatoare:
Astăzi am fost cu toată grupa la piaţă să cumpărăm legume de toamnă şi fiecare copil a adus
bani. Deşi hotărâsem doar câte 2 RON de fiecare, unii au avut mai mult, 5 sau chiar 10 RON. Piaţa era
aglomerată şi nu puteam să facem cumpărăturile toţi odată, mai ales că fiecare voia să cumpere altceva.
Ne-am oprit în parcul din apropiere unde erau bănci şi o fântână arteziană. Cu noi au fost mama Esterei
şi a Teodorei, aşa că am hotărât ca o persoană să supravegheze copiii, iar ceilalţi să însoţească câte trei
copii. Aceştia au fost încântaţi pentru că fiecare a vorbit cu vânzătorul denumind legumele, au asistat la
căntărirea lor. Copiii au dat banii, au primit restul şi au transportat singuri cumpărăturile. Totul a durat
prea mult. Unui copil i-au fost smulşi banii din mână în aglomeraţie. Drumul către grădiniţă a fost greu
pentru că fiecare voia să-şi ducă cumpărăturile, iar părinţii i-au ajutat pe cei care cumpăraseră mai mult
şi le-au cărat o parte din  haine, pentru că se încălzise afară. Dacă ar fi fost încă doi părinţi şi dacă am fi
transportat cumpărăturile cu o maşină, copiilor nu li s-ar fi părut atât de obositoare plimbarea.
3. Listele cu comportamente de observat reprezintă o modalitate rapidă şi uşoară de evaluare a
comportamentului. Se pot întocmi liste de verificare pentru a vedea dezvoltarea copiilor corespunzătoare
domeniilor fizic, cognitiv, socio-emoţional, limbaj.
Exemplu de listă de comportamente sociale şi emoţionale
Depinderi sociale şi
emoţionale

Copil 1

Copil 2

Copil 3

Copil 4

Copil 5

Se înţelege bine cu copiii.
Se înţelege bine cu adulţii.
Îşi aşteaptă rândul.
Îşi manifestă furia în maniere
tolerabile.
Are unul sau mai mulţi prieteni.
Ajută la curăţenie.
Participă la jocurile de grup.
Lucrează în grupuri mici cu unul sau
doi copii.
Cunoaşte numele şi prenumele
copiilor.
Se uită la persoana care sau căreia îi
vorbeşte.
Are grijă de materiale.
Se desparte de părinţi fără să plângă.
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4. Cuantumurile de frecvenţă şi mostrele temporale ajută educatorul să urmărească de câte ori se
manifestă un anume comportament. De exemplu: „Cristina a muşcat de cinci ori copiii, până la masa de
prânz.” sau „Andrei a plâns 10 minute înainte să adoarmă”.
5. Portofoliul este o metodă alternativă de evaluare sumativă, dar şi de autoevaluare a copilului.
Portofoliul poate include: desene, picturi, fişe cu sarcini, poveşti dictate educatoarei, aplicaţii practice,
cărţi făcute de copii, planşe cu cifre sau cu litere, îndoituri din hârtie, fotografii, lucrări de grup, interviuri
de alfabetizare şi alte materiale în care sunt informaţii despre copil strânse de obicei, de-a lungul unui
an şcolar. La sfârşitul anului şcolar copiii primesc aceste portofolii într-un cadru festiv, cu aprecieri şi
laude în prezenţa părinţilor, motivându-i astfel pentru învăţare. Părinţii ne-au relatat că aceste „cărţi de
vizită” stau la loc de cinste, în bibliotecă, şi sunt prezentate tuturor celor care le intră în casă, cu explicaţii
detaliate şi chiar cu reflecţii asupra muncii sale.
Recomandări pentru educatori
Pentru a-şi recunoaşte portofoliul, copiilor de 3 ani li se pot aplica imaginile preferate pe copertă iar
cei mari, pot avea scris numele mic cu litere de tipar.
La sfârşit de săptămână, în fiecare vineri, cereţi ajutorul copiilor şi aşezaţi cu ei lucrările în folii de
plastic pe domenii experienţiale, pentru a-i învăţa să fie ordonaţi. Copiii fac cu plăcere acest lucru, pentru
că pot să-şi revadă lucrările. Toate lucrările trebuie semnate cu numele, tema şi data pentru putea urmări
evoluţia copilului.
6. Interviurile sunt o sursă directă de colectare a informaţiei de la copii şi nu creează stări
de tensiune, atmosfera fiind lejeră. Copilul nu trebuie sustras de la o activitate în care este implicat şi
care îi face plăcere, pentru a-i lua interviu, căci poate avea o reacţie de refuz care va influenţa negativ
răspunsurile.
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Familia
în sala de clasă
capitolul

[10]
Cel mai puternic agent socializator în dezvoltarea copiilor, mai ales în perioada copilăriei mici, este
familia. În primii ani ai dezvoltării copilului, familia este esenţială pentru dezvoltarea psihică a copilului
şi este o sursă primară de dragoste şi afecţiune. Familia este cea care trebuie să împlinească aproape toate
nevoile de creştere şi dezvoltare, atât fiziologice, cât şi psihologice ale copilului, nevoi care condiţionează
fundamental calitatea achiziţiilor psihocomportamentale ulterioare. În familie, copiii câştigă şi dezvoltă
aproape toate achiziţiile importante (psihomotorii, cognitive şi afective), motiv pentru care evaluarea
contribuţiei sau influenţei familiei în dezvoltarea copilului faţă de alţi factori, cei genetici şi sociali, este
dificil de realizat. Factor esenţial în creşterea, dezvoltarea şi educarea copilului, familia este cea dintâi
şcoală în care copiii învaţă să se comporte în viaţă şi în societate.
Filozoful american John Dewey ne aminteşte că lecţia cea mai grea pe care un copil o are de învăţat
este lecţia vieţii; dacă nu reuşeşte la această lecţie, nu există ştiinţă care s-o înlocuiască.
Părinţii sunt cei dintâi educatori ai copilului lor pentru că ei îl cunosc cel mai bine încă din prima
zi de viaţă, interacţionează şi comunică constant, sunt un model pentru copil. Ochiul educatorilor naturali,
mama şi tatăl, ar trebui să ţină seama de o maximă valoroasă oricând şi pentru oricine: „Ochiul dragostei
este un grădinar bun”.
Grădiniţa este principalul partener educativ al familiei, iar noul Curriculum pentru învăţământ
preşcolar pune accent deosebit pe parteneriatul cu părinţii, sublinind implicarea familiei nu doar indirect,
printr-o participare financiară (sponsorizări, donaţii), ci mai ales direct prin participarea în luarea
deciziilor legate de educaţia copiilor, prezenţa lor la activităţile din sala de grupă şi la viaţa grădiniţei cu
toate manifestările ei.
Din ce în ce mai des se consideră că „Participarea efectivă a unor părinţi ca voluntari, alături
de educatoare la activitatea educativă din grădiniţă este o formă de parteneriat evoluată, care merită
să fie cultivată. Unii părinţi vor ajuta facilitând desfăşurarea activităţilor, alţii vor conduce, asistaţi de
educatoare, activităţi pentru care au vocaţie.” (Mateiaş Alexandra, 2003)
Fiecare educator trebuie să manifeste preocupare pentru a cunoaşte mediul familial al copilului
şi natura influenţelor educaţionale exercitate de părinţi, pentru a ţine seama de experienţa de viaţă şi de
învăţare acumulată de copil în familie, dar şi pentru a construi un parteneriat educaţional. Este important
să cunoaştem situaţiile şi evenimentele deosebite din familie: decesul unui părinte sau al unei rude
apropiate, divorţul, separarea de unul din părinţi, părintele vitreg, actele de violenţă sau de abuz. Toate
au influenţă asupra comprtamentului copilului. Este relevant să cunoaştem atitudinile părinţilor faţă de
educaţie, de disciplină, ca şi aşteptările pe care le au de la grădiniţă.
Parteneriatul educator – părinte presupune o relaţie de colaborare, adică munca în echipă pentru
stabilirea unei strategii comune de educare a copilului. Cu cât cunoaştem familiile mai bine, cu atât va fi
parteneriatul mai eficient.
Iată cum puteţi comunica eficient cu părintele despre comportamentul copilului pentru a încuraja
colaborarea:
• Discutaţi deschis problemele de comportament.
• Folosiţi comunicarea asertivă.
• Criticaţi comportamentul copilului, nu copilul!
• Încercaţi să obţineţi părerea părintelui în legătură cu problema.
• Reacţionaţi cu calm şi concentraţi-vă pe ceea ce puteţi face.
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• Încercaţi să identificaţi soluţii practice.
• Monitorizaţi împreună cu părintele progresele copilului.

Strategii de comunicare formală: Familiile în sala de clasă
În unele grădiniţe părinţii nu intră în sala de grupă decât cu ocazia şedinţelor, a serbărilor sau când
se organizează activităţi de asistenţă, iar întâlnirile dintre educatori şi părinţi, de cele mai multe ori, au
loc în holul grădiniţei. Părinţii se simt intimidaţi, consideră că sala de grupă este un spaţiu de influenţă
exclusiv al educatorului şi se pot simţi frustraţi din următoarele motive: nesiguranţă; teama de a nu greşi;
nu vor să creeze confuzii; cred că nu au nimic de oferit; nu vor să-i deranjeze pe copii şi pe educator când
aceştia lucrează.
Pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copil, părinţii trebuie consideraţi ca fiind specialişti
în ceea ce priveşte copiii lor şi trebuie să fie participanţi activi la procesul de învăţare.
Recomandare către educator:
Chiar dacă la început aveţi impresia că sunteţi observat atent, iar părintele vă urmăreşte gesturile,
cuvintele, tonul vocii şi vă simţiţi controlat, stânjenit, gândiţi-vă că aceasta e doar o perioadă de
acomodare, iar în timp totul va fi firesc, natural. Crearea unei atmosfere de încredere reciprocă, bazată
pe comunicare sinceră, necesită respect şi din partea educatorului şi din partea părinţilor şi se dezvoltă în
timp.
Gândiţi-vă cât de eficient poate fi lucrul în echipă cu unu, doi părinţi în momentul când copiii
trebuie să se îmbrace, când unul nu-şi găseşte haina şi plânge, îl caută pe educator să-i spună. Altul şi-a
pus pantofii invers şi-l vezi că e gata să se împiedice, unul nu poate să se încheie la nasturi, altul vrea
să-ţi spună că are o haină nouă, unii vor să-i legi la şireturi, alţii se ascund şi nu vor să se îmbrace, unul
întreabă dacă, acum, că e îmbrăcat, ,,O să vină mama?” Fiecare copil are nevoie de atenţie, fiecare vrea un
răspuns la întrebări, fiecare copil este important. Dar activitatea părinţilor în sala de grupă nu trebuie să se
reducă doar la astfel de momente.
Educatorul trebuie să încurajeze părinţii să vină în sala de grupă, să-i facă să înţeleagă că sunt
folositori, în orice moment al zilei. Unii părinţi care încep programul mai târziu, pot rămâne în sala de
grupă şi pot participa la „Întâlnirea de dimineaţă” ca invitati, apoi pot desfăşura activităţi pe Centre, pot
construi puzzle sau pot citi copiilor poveşti, dialoghează mânuind păpuşile pe degete, le demonstrează
cum se folosesc uneltele dintr-o trusă de mecanic, fac colaje sau jucării, ajută la pregătirea materialelor
sau la repararea cărţilor. După–amiază când vin să-şi ia copiii, unii părinţi petrec o oră alături de ei,
observându-i cum îşi finalizează lucrările, participă la proiectele lor, discută cu ei despre ce au construit
sau se implică în jocurile de rol şi sunt „spectatori”, „musafiri”, „cumpărători”, „pacienţi”.
Mărturii din experienţa unei educatoare
Orice formă de implicare a părinţilor este binevenită. În grădiniţă, educatoarea tot timpul are de
pregătit ceva nou şi interesant pentru copii, în fiecare anotimp clasa îmbracă o altă culoare, iar părinţii
pot fi implicaţi în lucrul pe Centre. Toamna pot ajuta la confecţionarea lampioanelor, la decorarea
dovlecilor, la confecţionarea jucăriilor din legume sau la realizarea sticlelor decorative cu seminţe,
numite „Sporul casei”. Iarna părinţii au prilejul să înveţe cum se confecţionează gheata lui Moş Nicolae,
podoabele de brad şi sorcovele, iar primăvara tăticii sunt antrenaţi în pregătirea cadourilor pentru mame
sau ajută la confecţionarea mărţişoarelor pentru expoziţia cu vânzare. Chiar dacă la început unii dintre
părinţi simt că nu au îndemânarea manuală necesară, intră în acest joc al creaţiei, exersează tehnici noi
şi retrăiesc bucuria jocului alături de copiii lor. Uneori, cu ocazia serbărilor sau a zilelor aniversare
ale copiilor, părinţii participă la decorarea sălii de grupă sau confecţionează costume sub îndrumarea
educatoarei.
Fiind alături de copii şi educatoare, părinţii observă dacă cel mic s-a acomodat la programul
grădiniţei, cum se joacă cu ceilalţi copii, cum trebuie să pregătească activităţi de învăţare acasă, ce
materiale şi jucării sunt specifice vârstei, învaţă să valorizeze copilul.
Mărturii ale unor educatoare:
1. Lucrul părinţilor în sala de grupă îi ajută pe unii copii să-şi controleze manifestările de egoism şi
treptat, acceptă să îşi lase mama să se joace sau să facă ceva pentru ceilalţi copii.
Mama Thaisei lucrează în ture şi uneori rămâne dimineaţa să cunoască copiii. Subtema săptămânii
e „Florile toamnei” şi mama explică copiilor aşezaţi la o masă, cât de diferite sunt florile, prezentându-le
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un atlas de botanică. Thais e într-un alt Centru, dar când îşi vede mama înconjurată de copii, încearcă săşi facă loc, începe să plângă, îi cere să deschidă cartea de la început şi să explice din nou şi pentru ea, ceea
ce le-a spus copiilor.
2. Deseori am avut surprize din partea părinţilor, căci după ce au lucrat în Centre, au adus materiale
şi echipamente de acasă. Au înţeles că nu numai jucăria este importantă pentru dezvoltarea copiilor, dar
şi multe alte materiale pe care copiii trebuie să le exploreze, cu care trebuie să experimenteze pentru a
înţelege anumite concepe. Acestea s-au concretizat în: magneţi, oglinzi, instrumente de măsurat timpul
(metronom, clepsidră), eprubete şi lampă de spirt, cămăşi de protecţie pentru pictură, rochii de ocazie sau
cum le spun fetiţele, ,,de prinţese”, eşarfe, şaluri, veselă de bucătărie precum şi multe alte materiale pe
care copiii le folosesc zilnic în jocurile lor şi se mândresc cu ele.
Prezenţa adulţilor în sala de grupă trebuie foarte bine monitorizată, organizată, astfel încât fiecare
să aibă un rol, să se simtă util, eficient dar în acelaşi timp să se distreze alături de copii. Părinţii trebuie
familiarizaţi cu Centrele de interes/ activitate, trebuie să li se explice modul cum se pot face utili, să ştie
cum se face ordine, curăţenie şi care sunt regulile clasei.
Afiş cu intrucţiuni pentru părinţi
În fiecare Centru pot fi afişate instrucţiuni pentru părinţi de tipul:
Bun venit familiilor noastre!
Fiţi bineveniţi în Centrul de Arte. Aici noi pictăm, desenăm, modelăm, confecţionăm jucării şi
colaje. Lucrăm cu multe instrumente (pensule, creioane cerate, ştampile, bureţi, carioci, foarfece, etc)
şi folosim multe materiale din natură, resturi textile şi hârtie.
Lucrările pe care le realizăm exprimă sentimentele şi ideile noastre. Vorbim unii cu alţii despre
materialele pe care le folosim şi observăm transformările în timpul jocului cu ele. Facem lucrări
împreună şi învăţăm unii de la alţii. Noi ne petrecem mult timp aici, în fiecare zi, iar cu lucrările
realizate ne decorăm sala de grupă sau amenajăm expoziţii.
Vrem să aveţi răbdare să ne învăţaţi tehnici noi de lucru, iar la sfârşitul activităţii, ajutaţi-ne să
facem curăţenie, să spălăm şi să aşezăm toate materialele în ordine.
Sperăm că vă veţi simţi bine, jucându-vă aici cu noi.
Cu dragoste, copiii voştri.

Educatori

Aplicaţie

Discutaţi în perechi pe baza următoarelor întrebări:
• Cum puteţi atrage părinţii să se implice în activităţile din toate Centrele?
• Ce mijloace aţi utiliza pentru a crea părinţilor sentimentul că sunt bineveniţi în sala de
clasă?
Alcătuiţi individual un afiş cu instrucţiuni pentru părinţi pentru toate Centrele din grupă.

Pentru a încuraja voluntariatul în sala de grupă, se compun scrisori scurte de mulţumire cu copiii,
evidenţiindu-se ceea ce au învăţat nou alături de părintele voluntar şi se afişează la avizier.
Permanent trebuie să existe la avizier un tabel în care voluntarii semnează ziua şi intervalul de
timp când pot veni în sala de grupă. E bine să mai fie alături de noi, încă unu, doi adulţi şi trebuie să-i
încurajăm şi pe tătici să participe. Având această informaţie, putem planifica mai bine activităţile zilei,
fiecărui adult îi va reveni un număr mai mic de copii pe care să îi supravegheze, interacţiunile vor fi mai
intense şi benefice pentru individualizare. Putem planifica activitatea de gătit care impune o supraveghere
atentă a copiilor pentru asigurarea securităţii lor şi respectarea regulilor de igienă, o vizită la muzeu sau o
plimbare. Dacă avem un tătic în sala de grupă, putem planifica şi activităţi care ţin de interesele sale, de
aptitudinile sale şi sunt congruente cu ale unora din copiii grupei (şah, fotbal, confecţionarea undiţelor,
repararea mobilierului păpuşii).
Pentru a cunoaşte şi a valorifica interesele şi aptitudinile părinţilor în sala de grupă, la prima
întâlnire le putem adresa un chestionar în care să surprindem interesele familiei.
Educaţia timpurie şi specificul dezvoltării copilului
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Formular cu interesele familiei
Numele părinţilor.......................................................
Numele copilului.......................................................
Stimate d-le şi d-nă ...................................................
Ne bucurăm că v-aţi înscris copilul în grădiniţa noastră şi aşteptăm cu nerăbdare să lucrăm
împreună în acest an. În grădiniţa noastră se promovează parteneriatul dintre educatori şi părinţi, se
încurajează implicarea familiei în procesul educaţional. Pentru a ne descrie căile prin care doriţi să ne
ajutaţi, vă rugăm să bifaţi ariile dvs. de interes în lista prezentată mai jos.
Aspectele care mă interesează şi pot să mă implic sunt:
Participarea la întruniri lunare.
Lucrul în sala de clasă împreună cu copiii. Ce activităţi v-ar plăcea în mod deosebit?
			

citit,

			

activităţi artistice,

			

jocuri de reconstituire a imaginilor,

			

muzică,

			

dans, jocuri sportive,

			
gătitul.
		
Construirea sau confecţionarea de materiale:
			

echipamente pentru jocul în aer liber,

			

hăinuţe pentru păpuşi, jucării tricotate.

Ajutor acordat organizării de plimbări, vizite, excursii.
Planificarea unor evenimente speciale (zile de naştere, sărbători, serbări).
Lucrul în echipă pentru a dezvolta şi a pune în aplicare diverse idei în sala de grupă.
Trimiterea de materiale de acasă.
Participarea la evenimente organizate pentru părinţi.
Participarea la grupurile de opinie şi dialog.
Vă mulţumim!
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Ce trebuie să ştie părinţii înainte de a începe lucrul în sala de clasă

• Comunicaţi dacă aveţi o îndemânare deosebită sau o aptitudine specială într-un anumit domeniu.
• Înainte de a începe lucrul, luaţi cunoştinţă de regulile clasei.
• Aşezaţi-vă pe podea sau pe un scaun, nu staţi în picioare când vă jucaţi cu copiii.
• Participaţi la activităţile de grup.
• Adresaţi întrebări când aveţi nelămuriri.
• Nu interpretaţi lucrările, solicitaţi copiii să vi le prezinte.
• Nu comentaţi comportamentul copilului în faţa acestuia.
• Lăsaţi copilul să încerce să facă singur şi doar dacă nu poate oferiţi-i ajutorul.
• Împărtăşiţi ideile şi sugestiile dumneavoastră. Nu discutaţi comportamentul copilului cu alţi
adulţi, cu părinţii lui sau alţi membri din familie.

Avantaje pentru membrii familiei:

Prin participarea părinţilor la activităţile din sala de grupă, li se formează sentimentul de apartenenţă
la grupul clasei, se simt utili, părtaşi la educaţie, devin conştienţi de rolul pe care îl au în dezvoltarea
copilului.
Mulţi părinţi au câte un copil iar unii sunt răsfăţaţi, necooperanţi, încăpăţânaţi, tocmai datorită
faptului că nu au avut copii de vârsta lor să se joace, să comunice, să împartă lucrurile. Venind alături de
copii, părintele învaţă cum să-l crească în relaţie cu alţi copii care provin din medii diferite, de etnii sau
naţionalităţi diferite, le observă comportamentul, jocul şi astfel învaţă mai multe despre dezvoltarea lui.
Părintele cunoaşte prietenii copilului, apoi între părinţi adesea se încheagă relaţii stabile de
prietenie.
Mărturii ale unei educatoare
Astfel s-au împrietenit doi tătici, pentru că fiicele lor, prietene, voiau să se viziteze la sfârşit de
săptămână. Când vine tatăl unei fetiţe în uniformă militară, îi salută prieteneşte pe băieţi, dă mâna cu
ei, îi întreabă ce fac şi le desenează animale. Băieţii îl aşteaptă în fiecare seară fiindcă le dă chipiul şi ei
merg ca soldaţii.
Unii părinţi sunt dornici să înveţe jocurile, cântecele, ca să-şi ajute copilul şi repetă alături de
noi, încurajându-i. O mamă care a confecţionat obiecte de decor pentru pomul de iarnă, s-a declarat
mulţumită de tehnicile de lucru învăţate, a fost uimită că folosim materiale ieftine şi a continuat această
activitate şi acasă cu fetiţa ei.

Avantaje pentru educatoare:

Prezenţa a unu, doi părinţi în sala de grupă îl ajută pe educator să individualizeze activitatea, să
lucreze pe grupuri mici, să acorde mai mult timp fiecărui copil. De asemenea, poate să observe dacă
părinţii fac totul în locul copilului, rezolvându-i problemele, conflictele sau dacă îl lasă să încerce mai
întâi singur, dacă îi încurajează iniţiativa sau nu. Va afla lucruri interesante despre obiceiurile culturale
ale familiilor, despre talentele şi pasiunile părinţilor. Un părinte poate picta decorul pentru serbare alături
de copii, altul le poate arăta cum se amenajeză un acvariu, îi poate învăţa un dans popular sau cum se
pictează icoane pe sticlă.
Copiii sunt mândri de ceea ce fac şi ceea ce ştiu părinţii lor. Iar dacă nu pot şi nu ştiu, ei inventează
şi-i înnobilează.

Avantaje pentru copil:

Prezenţa mai multor adulţi în sala de grupă ajută la individualizarea activităţilor, acordându-se mai
mult timp fiecărui copil şi reuşind organizarea activităţilor de învăţare prin cooperare. Copilul este mai în
siguranţă, se reduce timpul de aşteptare, este ascultat şi i se răspunde la întrebări.
Prin efortul părinţilor se îmbogăţeşte mediul educaţional, părinţii pot participa la amenajarea
afişierului, la confecţionarea unor obiecte necesare jocului (măşti, păpuşi pe degete, îmbrăcăminte pentru
păpuşă), dar şi pentru confortul copiilor (pernuţe, buzunare pentru lucrurile personale).
La întrebarea „Cum să aduc părinţii în sala de grupă?” răspunsul este: „Cu ajutorul copiilor”.
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Autoevaluarea şi
monitorizarea calităţii
capitolul

[11]
Legea pentru asigurarea calităţii educaţiei, respectiv Legea nr. 87/2006 de aprobare a Ordonanţei nr.
75/2005, impune reconsiderarea poziţiei grădiniţei în sistemul de învăţământ prin raportarea la standardele
de calitate prestabilite ce se referă la indicatorii de bază: resurse materiale, financiare, umane, procesul
de învăţământ, managementul şi dezvoltarea instituţională, relaţia cu comunitatea. Standardele de calitate
oferă repere clare în ceea ce priveşte nivelul, exigenţa, criteriul de realizare a activităţilor în grădiniţă.
Legea distinge între evaluarea internă (autoevaluarea) realizată de unitatea de învăţământ şi evaluarea
externă, realizată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP).
Autoevaluarea este realizată de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii din fiecare grădiniţă,
pe baza standardelor naţionale şi trebuie să fie realistă şi obiectivă. Scopul ei este de a asigura dezvoltarea,
creşterea şi nu de a sancţiona, asigurându-se astfel autoreglarea, optimizarea şi revizuirea funcţionării şi
dezvoltării instituţiei. Autoevaluarea este un pas iniţial, un punct de sprijin pentru stabilirea măsurilor
ameliorative ulterioare. Priorităţile în dezvoltarea grădiniţei vor orienta personalul în aplicarea strategiei
de îmbunătăţire a calităţii. Comisia elaborează planuri operaţionale care urmăresc obiectivele generale
şi specifice cuprinse în strategia de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. Calitatea se produce, se generează
permanent, se măsoară şi se îmbunătăţeşte continuu, iar grădiniţa este responsabilă de asigurarea internă a
calităţii.
La sfârşitul anului şcolar, pe baza rezultatelor constatate şi a raportului dintre rezultatele aşteptate
şi rezultatele obţinute de unitatea şcolară, se întocmeşte Raportul de evaluare internă, abordându-se
trei domenii: capacitatea instituţională, eficacitatea educaţională şi managementul calităţii. Dacă domeniul
capacitate educaţională are în atenţie mai mult spaţiul grădiniţei, materialele şi mijloacele de învăţământ,
în domeniul eficacitate educaţională sunt indicatori care descriu actul educaţional şi activitatea de
perfecţionare a educatorului.
Domeniul eficacitate educaţională cuprinde următorii indicatori:
a) Conţinutul programelor de studiu:
- existenţa ofertei educaţionale;
- existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii;
- proiectarea curriculumului;
- realizarea curriculumului.
b) Rezultatele învăţării:
- evaluarea rezultatelor şcolare;
- evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare;
c) Activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz:
- activitatea ştiinţifică;
- activitatea metodică;
- activitatea financiară a organizaţiei.
Comisia evaluează periodic calitatea activităţii educatorilor şi de aceea sunt necesare criteriile,
metodologia şi instrumentele de evaluare. Un instrument util Comisiei este Fişa pentru controlul
documentelor şcolare care oferă o imagine clară asupra modului cum sunt întocmite, dacă se operează
corect, dacă sunt complete aceste documente şi anume: catalogul, planificarea, dosarul personal, dosarul
activităţii cu părinţii şi portofoliul educatorului.
Calitatea în educaţie înseamnă un proces de autoevaluare instituţională, dar şi individuală pe
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baza standardelor de evaluare. Pentru activităţile desfăşurate zilnic şi pentru activităţile de dezvoltare
profesională, fiecare educator primeşte un punctaj care se însumează la nivelul unităţii. Se impune ca
fiecare educator să dovedească profesionalism şi să deţină următoarele tipuri de competenţe:
• comunicaţionale, deoarece trebuie să comunice cu fiecare copil accesibilizând informaţiile, să
coopereze şi să interacţioneze eficient cu colegii şi cu părinţii copiilor;
• proiective, deoarece trebuie să planifice şi să proiecteze activităţile de învăţare, opţionale şi
extraşcolare printr-o corelare atentă a obiectivelor cu conţinuturile, respectând interesele copiilor;
• manageriale, deoarece trebuie să organizeze şi să amenajeze mediul educaţional pentru ca
învăţarea să fie stimulativă, să conducă procesul didactic prin aplicarea unei metodologii centrate pe copil,
promovând educaţia incluzivă;
• evaluative, deoarece sistematic trebuie să elaboreze şi să utilizeze instrumentele de evaluare, să
înregistreze şi să valorifice rezultatele copiilor;
• de dezvoltare, deoarece trebuie să identifice nevoile de formare şi să manifeste interes pentru
activităţile care conduc la propria dezvoltare în plan profesional şi personal.
Aplicarea Legii privind educaţia pentru calitate va produce modificări în formarea iniţială, dar şi
în formarea continuă, deoarece evaluarea resurselor umane şi, în special, a personalului didactic se va face
în funcţie de:
- numărul titularilor;
- gradul de acoperire cu personal didactic calificat;
- ponderea educatorilor cu grade didactice;
- formarea continuă;
- stabilitatea personalului;
- calitatea resurselor umane;
- ponderea educatorilor cu performanţe în activitatea ştiinţifică;
- participări la programe şi seminarii;
- rezultatele obţinute la evaluările anuale;
- obţinerea gradaţiei de merit sau a altor distincţii.
În prezent, în grădiniţe se constată că educatorii manifestă interes pentru dezvoltarea profesională
şi mulţi dintre ei au studii superioare, au calificare de institutori, iar pregătirea lor se reflectă în rezultatele
pe care le obţin cu grupa de copii. Formarea iniţială a educatorilor trebuie să se racordeze cerinţelor
europene, iar educaţia timpurie trebuie să beneficieze de cadre didactice cu studii superioare care au
aprofundat domeniul didacticii, dar şi noile achiziţii în psihologia copilului. O pregătire iniţială solidă
constituie temeiul pe care se poate construi formarea continuă.
Formarea continuă a educatorilor se realizează prin acţiunile metodice din grădiniţă, prin
participarea la cercurile pedagogice, la cursurile propuse de Casa Corpului Didactic, dar şi prin
continuarea studiilor în cadrul universităţilor. Între cele două procese se stabileşte un raport de continuitate
şi printr-o formare continuă educatorii îşi formează competenţe noi, progresează mereu menţinându-şi
trează curiozitatea ştiinţifică şi dorinţa de inovaţie.
Evaluarea poate fi derulată ca evaluare internă (interviul de evaluare), evaluarea externă (realizată
de evaluatori din exteriorul grădiniţei, reprezentanţi ai inspectoratului, ARACIP) şi autoevaluarea
individuală.
Prin autoevaluare, fiecare educator evaluează performanţele echipei şi performanţele proprii.
Este un proces de măsurare a eficienţei muncii cu preşcolarii, a lucrului în echipă la nivelul unităţii, a
colaborării cu părinţii, dar şi cu reprezentanţii comunităţii.

Autoevaluarea individuală urmăreşte:
• sporirea eficienţei activităţilor organizate de educator;
• stimularea creativităţii, a iniţiativei, a gândirii reflexive, critice;
• dezvoltarea încrederii şi înţelegerii între colegi;
• dezvoltarea comunicării, respectarea opiniilor celorlalţi;
• stimularea formării continue;
• încurajarea folosirii unor strategii şi tehnici variate (metode activ participative, metode de învăţare
prin cooperare);
• manifestarea obiectivităţii;
• creşterea interesului de a crea parteneriate cu familia şi comunitatea locală;
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• cultivarea interesului pentru valorificarea experienţei pozitive prin participarea cu articole,
referate, teme de cercetare sau comunicări, la seminarii, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice;
• determinarea punctelor tari şi a punctelor slabe;
• stimularea dorinţei de informare în domeniu.
Unii părinţi sau chiar cadrele didactice de la nivelul gimnazial şi liceal care privesc din exterior
profesia de educator consideră că e „o simplă joacă”, minimalizând cerinţele copilului din grădiniţă. Dar
în momentul în care cunosc mai bine programul şi sunt alături de noi, implicându-se în activitatea de la
grupă, privesc cu alţi ochi această profesie complexă şi nobilă, dificilă dar şi plăcută în care mediocritatea
nu e permisă.
Educatorii au un rol însemnat în viaţa copilului, iar prin statutul lor, prin îndatoririle şi obligaţiile ce
le revin într-o societate în schimbare, devin agenţi ai schimbării. Fiecare trebuie să conştientizeze nevoia
de schimbare, să şi-o asume cu responsabilitate şi să o exercite cu fermitate.
Educatori

Aplicaţie

Vă propunem un model de chestionar pentru educatoare construit şi aplicat la Grădiniţa
nr. 3 din Tulcea, prin care Comisia de evaluare obţine un feedback asupra realizării
indicatorilor din cele trei domenii. (pag. 74)
Răspundeţi la întrebări având ca punct de referinţă grădiniţa în care funcţionaţi.
Propuneţi şi alte întrebări. Adaptaţi instrumentul pentru specificul instituţiei în care
funcţionaţi.

Educatori

Aplicaţie

Analizaţi următoarea fişă pentru controlul documentelor şcolare propusă de Comisia de
Evaluare şi Asigurare a Calităţii de la Grădiniţa Nr. 3 din Tulcea. (pag. 75)
Ce completări puteţi aduce?
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Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
Chestionar Pentru Educatoare
1. Capacitatea instituţională
a) Există documente proiective manageriale?					

DA 		

NU 

b) Regulamentul intern de funcţionare
al grădiniţei este afişat la vedere?						

DA 		

NU 

c) Spaţiile şcolare sunt dotate în concordanţă
cu efectivele de copii din cadrul grupelor?					

DA 		

NU 

d) Este asigurată securitatea tuturor celor implicaţi
în activitatea şcolară, în timpul desfaşurarii programului?			

DA 		

NU 

2. Baza materială
a) Au fost consultaţi copiii în dotarea şi
decorarea spaţiului educaţional?						

DA 		

NU 

b) Biblioteca şcolara este dotată corespunzator?				

DA 		

NU 

c) Utilizaţi biblioteca gradiniţei în mod curent?				

DA 		

NU 

d) Tehnologia informatică şi de comunicare este:			

FB 

B 

S 

NS 

3.Resurse umane
a) Încadrarea cu personal didactic este:				

FB 

B 

S 

NS 

b) Încadrarea cu personal nedidactic este: 				

FB 

B 

S 

NS 

4. Eficacitatea instituţională
a) Oferta educaţională este:						

FB 

B 

S 

NS 

b) Activitatea financiară a grădiniţei este: 				

FB 

B 

S 

NS 

c) Activitatea personalului de îngrijire este: 				

FB 

B 

S 

NS 

d) Activitatea administrativă a grădiniţei este: 				

FB 

B 

S 

NS 

e) Relaţiile educatoarei cu părinţii sunt: 				

FB 

B 

S 

NS 

f) Relaţiile unităţii cu comunitatea locală sunt: 			

FB 

B 

S 

NS 

g) Climatul de muncă în unitate este:

tensionat 

autoritar 

de bună înţelegere 

democratic 

5. Rezultatele învăţării
a) Este monitorizat progresul şcolar în funcţie de
obiectivele stabilite în curriculum-ul şcolar?					

DA 		

NU 

6. Managementul calităţii
a) Se desfaşoară şedinţe periodice de analiză a realizării PDI
şi a altor documente de planificare?					

DA 		

NU 

b) Daca da, la aceste şedinte participă majoritatea cadrelor didactice? 		

DA		

NU

c) Au loc dezbateri?							

DA 		

NU 

d) Sunt invitaţi la aceste şedinte părinţii sau alţi membrii ai comunitătii?		

DA 		

NU 

7. Cultura calităţii grădiniţei este focalizată asupra urmatoarelor valori:
a) Copilul are prioritate absolută. 						

DA 

NU 

b) Munca în echipă şi cooperarea sunt esenţiale.				

DA 		

NU 

c) Găsirea de soluţii nu de vinovaţi.						

DA 		

NU 

d) Îmbunătăţirea pe termen lung este preferabilă unei orientări pe termen scurt.

DA 		

NU 
Vă mulţumim!
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Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
			
Fişa pentru controlul documentelor şcolare
Nume şi prenume:
Funcţia:
Vechime în învăţământ .....în unitate.....
Grad didactic:
1. Catalog
Număr copii
înscrişi

Operarea corectă a
retragerilor

Operarea corectă
a copiilor nou
înscrişi

Completarea datei
de naştere

Completarea
zilnică a
absenţelor

Completarea
centralizatorului

2. Planificare

Părţi componente

Întocmit

Observaţii

Caracterizarea grupei
Planificarea activităţilor opţionale
Planificarea activităţilor extracurriculare
Planificarea activităţilor de colaborare cu şcoala
Tematica întâlnirilor cu părinţii
Completarea activităţii metodice
Completarea rubricii cu material didactic
3. Dosar personal
Diploma de absolvire

Certificat grad didactic

Documente privind perfecţionarea
continuă

4. Dosarul activităţii cu părinţii
Tabel cu comitetul
de părinţi

Tematica
întâlnirilor

Materiale de prezentare

Dovezi
(procese verbale, listă de
prezenţă, fotografii)

5. Portofoliul educatoarei
Ce trebuie să conţină

Prezenţe/
Absenţe

Observaţii

Scrisorile metodice
Proiecte de activitate
Fişa postului
Fişa de autoevaluare
Standardele de referinţă Step by Step
Standardele de referinţă pentru învăţământul
preuniversitar
Standardele de bune practici
Chestionare şi fişe de evaluare pentru copii şi
pentru părinţi
Dovezi ale activităţilor extracurriculare
Protocoale de parteneriat
Materiale de studiu individual
Dovezi ale cursurilor de formare continuă
Contracte de sponsorizări, donaţii
Data:
Completat de:
Semnătura.

NOTĂ: Standardele de referinţă Step by Step sunt specifice grădiniţelor cu program Step by Step.
Educaţia timpurie şi specificul dezvoltării copilului
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Instrumente de înregistrare a datelor observării

10

9:45

9:30

9:15

			
Ora
Bibliotecă
Ştiinţă
Artă
Joc de rol
Construcţii
Nisip şi apă
9: 00

Data:...........................................
Numele copilului:............................................

Fişă pentru a observa ordinea alegerii centrelor timp de o oră într-o grupă Step by Step

Anexa 1

Fişă de observare a activităţii pe Centre
Data:
Ora

Centre de
Activitate
Bibliotecă

Numele
copiilor

Iniţiată de
copil

Iniţiată de
adult

Singur

În pereche

În grup

Ştiinţe
Arte
Joc de rol
Construcţii
Nisip şi
apă

Listă de verificare a abilităţilor de limbă şi comunicare
Data:
Activitatea:
Comportament observat
Maria

George

Numele copiilor
Vlad
Tudor

Ioana

Vorbeşte în propoziţii
Iniţiază conversaţii
Înţelege ce i se citeşte
Manifestă interes pentru a-şi
îmbogăţi vocabularul
Recunoaşte litere

Educaţia timpurie şi specificul dezvoltării copilului
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Anexa 2
LECTURĂ SUPLIMENTARĂ – Educaţie ecologică
„A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, iar a face ceva pentru salvarea naturii, atât de
ameninţată azi, înseamnă a contribui la fericirea omenirii”
Eugen Pora
Protecţia naturii este un obiectiv major al societăţii contemporane. Educaţia privind mediul
înconjurător este un proces complex şi de lungă durată, rezultatele concrete putând fi observate peste ani.
Pregătirea în sprijinul ocrotirii naturii trebuie să înceapă de la vârsta copilăriei prin educaţie ecologică,
pentru a-i învăţa pe copii de ce şi cum trebuie protejată natura.
Dacă ecologia ar face parte sistematic din educarea copiilor, ar fi un mare pas pentru salvarea
Terrei.
Pentru a cunoaşte natura, copilul trebuie pus în relaţie directă cu acesta. Educaţia ecologică trebuie
făcută în conformitate cu particularităţile de vârstă, mai ales prin accentuarea sentimentelor şi atitudinilor,
să pornească de la interesele copiilor pentru plante şi animale, pentru ceea ce reprezintă natura pentru ei.
Curiozitatea şi dorinţa specifică acestei vârste poate fi satisfăcută, pornind chiar de la îngrijirea plantelor şi
animalelor din sala de grupă dar mai ales în mijlocul naturii prin plimbări şi drumeţii, acţiuni de colectare
a materialelor refolosibile sau curăţire a spaţiilor verzi, colectarea plantelor medicinale sau amenajarea
căsuţelor pentru păsări. Copiii trebuie să înţeleagă modul de funcţionare a mediului, de apariţie a
problemelor cu care se confruntă acesta şi de rezolvarea acestor probleme.
Activităţile de educaţie ecologică se pot derula şi în paralel cu evenimentele calendarului anual:
Ziua Apelor (22 martie), Ziua Păsărilor (3 aprilie), Ziua Parcurilor (24 mai), Ziua Mondială a Mediului (5
iunie).
Obiective ale educaţiei ecologice:
• să cunoască fiinţe şi fenomene din mediul înconjurător şi caracteristicile acestora;
• să favorizeze însuşirea unor cunoştinţe din domeniul ecologiei prin activităţi cu caracter
experimental şi demonstrativ şi antrenarea copiilor în îndeplinirea acestora;
• educarea capacităţii de a ocroti, proteja şi respecta natura;
• cultivarea dragostei pentru Terra cu tot ce intră în componenţa acesteia: aerul, apa, solul,
vegetaţia, fauna şi fiinţa umană, ca parte integrantă a mediului;
• conştientizarea necesităţii de a economisi apa, energia electrică, lemnul şi toate resursele naturale;
• educarea copiilor în sensul păstrării sănătăţii mediului natural în care trăiesc;
• formarea unui comportament civic, etic şi a deprinderilor de păstrare şi îngrijire a naturii;
• vizitarea unor rezervaţii naturale, a unor amenajări speciale, destinate creşterii unor plante şi
animale care sunt ocrotite de lege.
Schema logică de abordare a educaţiei ecologice:
1. Perceperea şi observarea naturii prin observări spontane sau organizate în sala de grupă şi în
cadrul plimbărilor, vizitelor, drumeţiilor.
2. Determinarea trăirii unor sentimente şi conştientizarea copiilor asupra acestora. Se poate realiza
prin conversaţii despre avantajele unui mediu curat, sănătos care să motiveze copilul în procesul de
protejare a naturii. Copiii trebuie să conştientizeze că poluarea nu are graniţe şi că este dăunătoare atât
pentru om, cât şi pentru natură.
3. Implicarea personală constă în stabilirea locului şi rolului fiecărui copil.
4. Asumarea responsabilităţii presupune angajarea copilului în luarea unor decizii cu privire la
rezolvarea problemelor mediului.
5. Elaborarea unei strategii de acţiune implică participarea copiilor la acţiunile organizate de
educator, dar şi stimularea spiritului investigativ şi a iniţiativei copiilor de a organiza acţiuni care să
prevină deteriorarea mediului, de a aplica normele şi regulile de protejare a mediului înconjurător.
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Educatori

Aplicaţie

Pe baza schemei logice, planificaţi activităţi de educaţie ecologică pe domenii experienţiale
pentru nivelul 3-5 ani şi 5-6/7 ani având ca obiectiv, economisirea resurselor naturale.

Educaţia ecologică constituie o formă de educaţie non-disciplinară, ce foloseşte abordări
interdisciplinare centrate pe mediu şi problemele acestuia.
Obiectivele educaţiei ecologice se pot realiza în cadrul temei „Când/ cum şi de ce se întâmplă?”,
prin studii şi proiecte tematice, în cadrul activităţilor opţionale de tipul „Să învăţăm să iubim natura”, „Să
credem în viitor, respectând natura”, „S.O.S.! Pământul”, dar şi în cadrul proiectelor şi parteneriatelor
educaţionale.
Un impact deosebit asupra copiilor, educatorilor, părinţilor şi comunităţii l-a avut programul
naţional „Ecogrădiniţa” care şi-a propus să tragă un semnal de alarmă asupra degradării mediului şi să
stimuleze iniţiativa copiilor de a desfăşura acţiuni concrete de protejare a naturii.
Educatori

Reflectaţi la...

• Grădiniţa sau grupa dumneavoastră a participat la programul naţional „Ecogrădiniţa”?
• Precizati câteva acţiuni de succes derulate în cadrul proiectului. Cum au fost implicaţi
părinţii? Dar comunitatea locală?
• În prezent, în proximitatea copiilor se observă efectele derulării acestui program? Dar în
spaţiul comunităţii, au avut răsunet îndemnurile copiilor, observaţi o schimbare?
• Sub ce alte forme credeţi că ar putea continua educaţia ecologică la nivelul
învăţământului preşcolar?

Exemple de activităţi pe domenii experienţiale:
Domeniului Limbă şi Comunicare
• Convorbiri „Doctorii pădurii”, „Unde aruncăm gunoaiele”, „Pădurea plămânul planetei”, „Ce
înseamnă poluarea”, „Despre animalele care nu mai există ”, „ Să ocrotim viaţa pe pământ”, „Focul,
prieten sau duşman”
• Lecturi ale educatoarei: „Lecţia de ecologie” de C.Vodă, „Ciocănitoarea”, „Tainele apei” şi
„Ajutoarele pădurii” de Eugen Jianu, „Am sădit un pomişor” de Gica Iuteş, „Cum trăiesc şi cât trăiesc
arborii”, „Focul” de N. Stănescu, „Frunze, pomi, arbori” de G. Pituţ, „Ionuţ şi lumea vieţuitoarelor” de
Ioana Marinescu-Moţet
• Lecturi după imagini: „Flori ocrotite”, „O apă curată, o viaţă sănătoasă”
• Memorizări: „Gândăcelul” de Elena Farago, „Lumea în acvariu” de Daniela Crăsnaru, „Glasul
pădurii” de Passionaria Stoicescu
• Vizionari: emisiunile T.V. (Animal Planet, Discovery Channel), CD educaţional „Flori şi apa”,
„Peripeţiile lui Stropi”
• Realizarea unor afişe (prin copiere sau cu literele de plastic) cu îndemnuri de tipul: „Păstraţi
apele curate!“, „Folositi cu grijă apa!“
Domeniul Ştiinţă:
• Observare: Încolţirea seminţelor, Viaţa în acvariu, Pădurea – în anotimpuri diferite, Apele
curgătoare sau stătătoare, Cuibul de păsări, Parcul, Grădina Zoologică, Circuitul apei în natură
• Experimente: Poluarea solului cu substanţe petroliere, Poluarea apei cu detergenţi şi coloranţi,
Decantarea apei, Cum răsar plantele
• Lecturi după imagini: „Circuitul apei în natură”, „Minunata lume a păsărilor”, „Energie de la
soare şi vânt”, „Cum se încălzeşte o casă”, „Din tainele pădurii”

Educaţia timpurie şi specificul dezvoltării copilului
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Domeniul Om şi societate:
• Convorbiri: „Cum sunt pedepsiţi cei ce distrug natura”, „Nu faceţi rău animalelor”, „Ce e bine,
ce e rău”, „Prietenul Pământului”, „Protecţia apelor”, „Să economisim energia”.
• Lectură după imagini: „Aşa DA, aşa NU”, ,,Pădurea şi incendiile”, „Rezervaţiile naturale”, „Să
iubim animalele”
• Activităţi practic – gospodăreşti: „Colectăm deşeuri din plastic şi hârtie”, „Confecţionarea
indicatoarelor de protecţie a pădurii („Nu rupeţi florile ocrotite!”, „Nu defrişaţi pădurile!”), „Confecţionăm
hrănitori pentru păsări”, „Confecţionăm căsuţe pentru păsări”, ,,Plantăm pomi şi flori”, „Strângem frunzele
uscate”, „Curăţenie în curtea grădiniţei”, „Să îngrijim plantele din ghivece”, „Amenajăm un composter”,
„Văruim pomii”, „Pregătim mâncare pentru căprioare” şi iepuri.
Domeniul Estetic şi creativ:
• Desen, pictură: „Prietenii naturii”, „Pământul planeta vie”, „Poluarea şi efectele ei”, „Aer,
apă, pământ”, „Coşul de gunoi”, „Prietena noastră, apa”, realizarea unor postere („Şi pomii au viaţă”,
„Să păstrăm curăţenia oraşului”, „Să ocrotim natura”), confecţionarea unor jucării, costume de carnaval,
obiecte decorative din materiale reciclabile
• Muzică: „Copăcelul” de C. Mereş, „Vânătorul” de Liviu Comes, „Jocul celor trei iepuraşi” şi „Pe
baltă“ de G. Teodosiu, „La Zoo” de Gabriela Sauciuc-Cicone, Imnul ecologiştilor
Domeniul Psihomotric:
• Jocuri de mişcare: „Vânatul cerbilor”, „Fluturaşi şi avioane”, „Rândunelele”, „Vânătorii şi
porumbeii”,
• Dansuri tematice: Zborul păsărilor, În pădurea verde, Brazii şi tăietorii de lemne, Copiii şi pomii
cresc împreună, Albinele şi fluturii, Florile şi prietenii lor.
Modalităţile de evaluare a acestor activităţi se pot concretiza în expoziţii de postere, afişe, colaje,
lucrări artistico-plastice, confecţionarea unor cărţi, albume cu plante şi animale ocrotite sau cu rezervaţiile
naturale din zona apropiată, expoziţie de jucării din materiale refolosibile sau din materiale din natură,
excursii tematice, expoziţie de fotografii cu aspecte din activităţi, spectacole, organizarea unui marş
ecologic, elaborarea unei reviste, o paradă de costume ecologice, drumeţii în rezervaţii naturale, realizarea
unui pliant, înregistrarea unor casete video, concursuri, dramatizări, prezentări la televiziunea locală,
interviuri ale copiilor la postul local de radio.
Educaţia ecologică nu trebuie să se reducă doar la acţiuni de igienizare a mediului, ci se impun
aplicarea unor programe ferme, coerente şi generalizate care trebuie să pornească de la mediul sălii de
grupă, dar să se extindă şi să se continue în familie şi la nivelul comunităţii prin implicarea mass-media şi
a reprezentanţilor autorităţilor locale.
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Anexa 3
PLANIFICAREA ZILNICĂ ŞI SĂPTĂMÂNALĂ ORIENTATIVĂ
TEMĂ: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim
SUBTEMA: În lumea poveştilor
LOCUL DE DESFASURARE: grădiniţa, şcoala din apropiere
RESURSE IMPLICATE
1. MATERIALE: cărţi de poveşti, costume, resturi textile, ingrediente pentru gătit, imagini cu
personaje din poveşti, materiale din natură, alături de materialele deja existente în centre.
2. UMANE: grupa pregatitoare, parinţi ai copiilor, elevii din clasa I ai şcolii din cartier
DURATA PROIECTULUI: o săptămână
FORMA DE REALIZARE: evaluarea abilităţilor şi cunoştinţelor copiilor
Centre de interes/activitate deschise şi materialele puse la dispoziţia copiilor
Biblioteca
Cărţi de poveşti, imagini cu scene
din poveşti, cartoane colorate,
păpuşi pe degete, tablă magnetică

Arte
Coli carton, polistiren, cutie,
staniol, hărtie creponată, măşti
din carton, resturi de materiale
textile, seminţe, nisip, scoici, pietre
de mare, peşti din cocă colorată,
steluţe de mare

Construcţii
Cărămizi, scânduri, paie şi coceni,
cadru de lemn îmbrăcat în pânză,
cartea cu povestea ,,Frumoasa
Adormită“

Ştiinţe
Siluete de pitici, jucării- pitici,
planşe cu şcene din poveşti, un
pantof auriu, mozaic, puzzle,
domino, jocul umbrelor, piuneze,
căni gradate, cântar

Colţul Căsuţei/ Joc de rol
Costume, veselă de bucătărie,
ingrediente pentru turtă dulce,
pâine nesărată, cozonac, miere,
zahăr, păpuşi marionete

Nisip şi apă
Mulaje de animale marine, scoici
şi steluţe de mare, forme de nisip,
stropitoare, unelte (greble, lopăţele,
sită), nisip şi pietre colorate, păpuşa
Mica Sirenă.

Inventar de probleme
Ce ştim
- să reproducem fragmente din poveşti
- numele personajelor şi povestea din care fac parte
- să caracterizăm personajele
- să numărăm până la 10
- să interpretăm cântece despre personaje din poveşti
- să pictăm pe suprafeţe mari
- să modelăm cu plastilină
- să desenăm scene din poveşti
- să mânuim marionetele
- să construim castele din nisip

Educaţia timpurie şi specificul dezvoltării copilului

Ce nu ştim
- cum am putea construi o căsuţă de turtă dulce
- cum să organizăm un spectacol
- cum arată împărăţia Micii Sirene
- cum să realizăm un mozaic din nisip şi pietre colorate
- cum pot fi construite casele celor 3 purceluşi
- care casă este mai rezistentă
- cum să construim decorul de poveste
- care sunt poveştile cu animale
- cum să găsim un alt final poveştilor
- cum să amestecăm poveştile
- din ce se face turta dulce
- cum arată un cap de balaur din hârtie
- cum să ne confecţionăm recuzită pentru spectacol
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Marţi

DATA
ZIUA
Luni

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

TURA I

ADP
ID: „Eu îmi doresc să fiu asemeni ...” (personajul preferat din poveşti) pentru că era...” „Ne pregătim pentru micul dejun” - aşezarea şerveţelelor şi
folosirea lor (corespondenţă unu la unu, deprinderi de curăţenie)
Tranziţie: „Capra cu trei iezi”- Cântec ( repetare)
Joc de mişcare „Asediul castelului”, „Bal la castel” - exersarea paşilor de dans în ritmul muzicii
Activitate opţională - limba engleză
ALA
Bibliotecă: „Poveştile noastre preferate“ - lecturarea imaginilor din cărţile de poveşti, ordonarea imaginilor din poveşti după firul epic
Ştiinţă: „Ştii câte personaje sunt?” – numeraţie în concentrul 1 – 10 prin : identificarea de poveşti cu 1, 2,..., 10 personaje, numărarea personajelor din
poveştile cunoscute
ADE
Activitate integrată (DLC, DEC, DŞ) „Personaje îndragite şi castelele lor!”: repovestire după imagini: „Mica Sirenă”, confecţionarea machetei
„Mica sirenă în împărăţia mării” folosind materiale din natura, convorbire despre caracteristicile materialelor folosite pe baza observării lor, modelarea
din plastilina a personajelor pentru popularea machetei
ADP
ID: „Ce s-ar fi întâmplat dacă...” - crearea unui alt sfârşit poveştii preferate
„Ghici cine e?” - ghicitori despre personajele din poveşti - activitate de grup
Gimnastica de înviorare
Tranziţie: „Cântă ca mine“ (pentru evidenţierea unor tempouri diferite) joc cu text şi cânt (repetare)
Activitate opţională - Dans modern
ALA
Ştiinţă: „Basme în bucăţele” – Puzzle pentru reconstituirea unor scene din poveşti
Arte: „Cartea cu poveşti a grupei noastre” - decupare după contur, colorare şi lipire
ADE
Activitate integrată (DLC, DEC, DOS) „Ce o învăţam pe Scufiţa Roşie?”: repovestire pe bază de imagini, convorbire despre alegeri şi decizii,
predare cântec „Scufiţa Roşie“, joc muzical

TEMĂ: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim
SUBTEMA: În lumea poveştilor
Grupa de vârstă: 5,1 – 7 ani

Educaţia timpurie şi specificul dezvoltării copilului
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Vineri

Joi

Miercuri

ADP
ID: „Mai întâi ne organizăm!” conversaţie despre cum se pregăteşte un spectacol de teatru cu păpuşi
„Mâinile curate, ţin boala departe”- spălarea corectă a mâinilor - exerciţii individuale
Tranziţie: „Scufiţa Roşie“ – repetare cântec
Activitate opţională - limba engleză
ALA
Construcţii: „Suntem constructori iscusiţi”- construirea în miniatură a caselor celor trei purceluşi din cărămidă, lemn şi paie
Bibliotecă: Reproducerea textelor versificate din poveşti cu păpuşi pe degete pentru spectacol
Jocuri de mişcare: „Păsărelele în colivie”, „Şotronul”
ADE
Activitate matematică (DŞ)
„Unde se află condurul Cenuşăresei” (poziţii spaţiale: sus, jos, deasupra, dedesupt, în stânga, în dreapta) - Joc didactic
ADP
ID: „Salata de poveşti” - Joc creativ
„Mă descurc singur”- deprinderi de autoservire, deprinderea de a se încălţa şi descălţa
Tranziţie: „Cinci pitici degete mici”- Joc de degete
ALA
Arte: „Vă invităm la spectacol” - elaborarea afişulului pentru spectacolul de teatru de păpuşi – desen
Bibliotecă: „Bilete de vânzare!” – elaborarea biletelor pentru spectacol: exersarea scrisului prin copiere sau a scrisului liber
ADE
Activitate integrată (DLC, DEC, DOS) „În lumea poveştilor” - Teatru de păpuşi - (Spectacol la clasa I )
ADP
ID: „Ne pregătim pentru gătit!” lecturarea reţei ilustrate de turtă dulce
Pregătirea pentru activitatea de gătit: spălarea mâinilor, strângerea părului, îmbrăcarea şorţuletelor
Tranziţie: „Cine n-are poftă de mâncare“ Constantin Dragomir - Recitativ ritmic
ALA
Ştiinţă: Cântărirea ingredientelor din reţeta de turtă dulce, citirea cantităţilor
Jocuri de mişcare: „Prinde vrăjitoarea”, „Ţinteşte mărul otrăvit”
ADE
Activitate practică gospodarească (DOS):
„Suntem bucătari” – căsuţe din turtă dulce
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ALA
Bibliotecă – „Încerc să scriu!” – copiere după model sau scriere liberă a numelor personajelor şi a titlului cărţii
ADE
Activitate integrată (DEC, DŞ, DLC) „În vizită la Albă ca Zăpada”: confecţionare de recuzită pentru spectacol (măşti, coroniţe, baghete, pelerine),
joc senzorial “Spune ce gust au bucatele gătite de Albă ca Zăpada”
ADP
“Sunt copil politicos” - deprinderi de comportare civilizată: salutul în diferite momente ale zilei
“Pot şi singur ”- deprinderi de autoservire, deprinderea de a se îmbrăca şi dezbrăca

ALA
Construcţii: „Meşteri mari” - construirea cadrului scenei pentru spectacolul de teatru de păpuşi cu ajutorul părinţilor
ADE
Activitate integrată (DLC, DEC, DPM) „În lumea poveştilor”: repetarea rolurilor alese pentru spectacolul de teatru cu păpuşi, exersarea mânuirii
păpuşilor, finalizarea recuzitei, exersarea interpretării rolurilor
ADP
“Mâinile curate ţin boala departe”- deprinderi igienico- sanitare
”Sunt ordonat”- deprinderi de ordine a materialelor în centre

Miercuri

ALA
Nisip şi apă: „Mica Sirenă în împărăţia mării”- jocuri şi construcţii la masa/groapa de nisip
ADE
Activitate matematică (DŞ): „Personaje îndragite şi castelele lor” numărare şi colorare a tot atâtea obiecte cât arată cifra - lucru pe fişe matematice
ADP
„Ajut şi eu!” - aşezarea şi strângerea mesei pentru/după servirea gustării” – deprinderi de ordine şi curăţenie
„Ştim să ne spălăm pe mâini?” - deprinderi igienico- sanitare

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (tura II)

TURA II

Marţi

DATA
Luni

TEMĂ: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim
SUBTEMA: În lumea poveştilor
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ALA
Joc de rol/Colţul căsuţei: „În lumea poveştilor” – jocuri pornind de la spectacolul susţinut la şcoală
ADE
Activitate de educaţie fizică (DPM)
”Piticii prin pădure ”- Parcurs aplicativ (alergare pe teren variat, săritură cu desprindere de pe ambele picioare, mers cu păşire peste obstacole)
ADP
“Aerisim sala de grupă ”- deprinderi igienico-sanitare
“Suntem ordonaţi”- deprinderea de a aşeza hainele la vestiare

ALA
Bibliotecă: „În lumea poveştilor“ – vizionarea înregistrării spectacolului de la şcoală (DVD)
ADE
Activitate artistică plastică (DEC)
Realizarea unor lucrări în diverse tehnici (desen, pictură) şi amenajarea unei expoziţii „În lumea poveştilor”
ADP
„Urări la plecarea în weekend”- deprinderea de comportate civilizată
„Copiii harnici”- deprinderi de ordine şi curăţenie în sala de grupă (curăţarea materialelor şi sortarea lor după formă la Centrul de Nisip şi apă,
strângerea lucrărilor şi separarea plastilinei după culoare la Centrul de Arte)

Joi

Vineri
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Dezvoltare emoţională

Dezvoltare socială

Sănătate şi igienă
personală

Dezvoltare fizică

Reprezentări matematice elementare
Cunoaşterea şi înţelegerea lumii

Cunoştinţe şi deprinderi
elementare matematice,
cunoaşterea şi înţelegerea
lumii
Curiozitate şi interes
Iniţiativă
Persistenţă în activitate
Creativitate

Dezvoltarea gândirii logice şi rezolvarea de probleme

Dezvoltarea motricitatii grosiere
Dezvoltarea motricitatii fine
Dezvoltarea senzorio-motorie
Promovarea sănătăţii şi nutriţiei
Promovarea îngrijirii şi igienei personale
Promovarea practicilor privind securitatea personală
Interacţiune cu adulţii
Interacţiune cu copiii de vârstă apropiată
Acceptarea şi respectarea diversităţii
Dezvoltarea comportamentelor prosociale
Dezvoltarea conceptului de sine
Dezvoltarea controlului emoţional
Dezvoltarea expresivităţii emoţionale
Dezvoltarea capacităţii de ascultare şi înţelegere
Dezvoltarea capacităţii de vorbire şi comunicare
Participarea la experienţe cu cartea; cunoaşterea şi aprecierea cărţii
Dezvoltarea capacităţii de discriminare fonetică; asocierea sunet-literă
Conştientizarea mesajului vorbit/scris
Însuşirea deprinderilor de scris; folosirea scrisului pentru transmiterea unui
mesaj

Dezvoltarea gândirii
logice şi rezolvarea de
probleme

Capacităţi şi atitudini în învăţare

Dezvoltarea cognitivă

Dezvoltarea premiselor
citirii şi scrierii

Dezvoltarea limbajului şi Dezvoltarea limbajului şi
a comunicării
a comunicării

Dezvoltarea socioemoţională

Dezvoltare fizică,
sănătate şi igienă
personală

Al

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

Pe prima coloană sunt dispuse domeniile de dezvoltare, iar pe primul rând apar activităţile propuse de dvs. notate succint A1... A10. Marcaţi un x în dreptul fiecărui domeniu stimulat prin
activităţile propuse. La final analizaţi tabelul şi observaţi care domenii au fost mai mult adresate şi care mai puţin.
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