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„Educatoarea    joacă    oarecum    rolul  

cristalului care  polarizează  lumina  difuză  

și o transformă în raze, care se răspândesc 

într‐un splendid curcubeu”. 

 

(S. Herbiniere‐Lebert) 
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Cuvânt‐înainte 

 

 

O  educație  timpurie  corectă  și  completă  reprezintă  un 

fundament solid pentru un viitor de succes, poate  schimba  în 

bine  viitorul  copilului  și  al  întregii  umanități,  fiind  în  același 

timp  o  bază  a  dezvoltării,  a  învățării  pe  tot  parcursul  vieții,  a 

predispoziției de a forma cu ușurință abilități și competențe de 

bază, inclusiv cognitive și de dezvoltare socială și emoțională. 

Educația timpurie a fost, este și va continua să fie un sub‐

iect extrem de important pentru părinți, profesori, specialiști în 

domeniu și dezvoltatori de politici educaționale. 

De ce sunt anii preșcolarității atât de importanți? Cercetă‐

rile  în domeniu au demonstrat  în  timp că majoritatea copiilor 

care au beneficiat de o educație aleasă încă de la cea mai fra‐

gedă vârstă au un comportament mult mai adecvat, un IQ mai 

mare și au o mai mare capacitate de a învăța și de a își dezvolta 

abilități mult mai rapid. 

Pornind de  la această premisă, prin  intermediul cercetării 

pedagogice  de  față,  mi‐am  propus  să  ofer  cadrelor  didactice 

din învățământul preșcolar un set de probe aplicate pe parcur‐

sul  derulării  cercetării  care  să  conducă  către  o  cunoaștere 

complexă și obiectivă a personalității copilului preșcolar. 

Interacțiunea dintre copil și profesor într‐un mediu care le 

oferă  sentimentul  de  siguranță  și  entuziasm,  fiind  tratați  cu 
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blândețe și respect conduce la dezvoltarea armonioasă a copi‐

lului, dar și la crearea unei imagini a profesorului model. 

Educația,  în primii ani de viață ai copilului, asigură  funda‐

mentele dezvoltării  fizice  și psihice  sănătoase, pentru că  ceea 

ce  își  însușesc  copiii  în  această  perioadă,  reprezintă mai mult 

de jumătate din ceea ce vor învăța de‐a lungul întregii vieți.  

Anii  preșcolarității  sunt  foarte  importanți,  deoarece,  în 

această perioadă, copiii se dezvoltă cel mai rapid, iar dacă pro‐

cesul de dezvoltare este neglijat, pierderile vor fi foarte greu de 

recuperat mai târziu. 

Copiii  care beneficiază de o educație  timpurie de  calitate 

în  cadrul  grădinițelor  beneficiază  de:  bune  abilități  sociale,  o 

atitudine pozitivă față de învățătură și societate, rezultate mai 

bune în viața de școlar, atenție sporită și excelentă capacitate 

de concentrare. 

Educația  timpurie  de  calitate  își  pune  amprenta  asupra 

personalității  viitorului  adult,  asigurând  premisele  necesare 

unei vieți personale, sociale și profesionale de succes. 

Profesorul îndrăgit, este acela care ia în considerație copi‐

lul, ca ființă unică și valoroasă, din prima clipă a existenței sale, 

implicând toți agenții educaționali care contribuie  la creșterea 

și buna lui dezvoltare.  

Educația la vârsta preșcolară presupune șanse egale de în‐

grijire și dezvoltare, fără discriminare, pentru toți copiii, indife‐

rent de mediul din care provin, de sex, etnie,  rasă,  religie sau 

situație materială. 
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Consider  că  acordându‐i  copilului  atenția  cuvenită, 

asigurându‐i  creșterea și educația,  îl  conducem spre dezvolta‐

rea unei personalități armonioase și echilibrate. 

Fiecare copil trebuie respectat, la fel și unicitatea acestu‐

ia, abordarea copiilor neputând fi una generală, ci individuali‐

zată, respectând toate nevoile specifice și particulare ale edu‐

cabilului. 

 

 

 

 

 



 

 
Petruța‐Raluca Suditu 

 

 10

 

 

Capitolul I 

 

STIMULAREA CREATIVITĂȚII  

LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ 

  

 

Procesul  de  stimulare  a  creativității  la  copii  se  realizează 

pas cu pas, cu multă răbdare, calm și perseverență din partea 

dascălului, creând un mediu cald și prietenos.  

Vârsta  preșcolarității  oferă  o multitudine de  situații  favo‐

rabile cultivării potențialului creator: dorința de activitate, ne‐

voia de explorare, curiozitatea  înnăscută, dinamismul, sponta‐

neitatea, imaginația debordantă, și nu numai.  

În  cadrul  jocului,  copilul  își  găsește modul  său natural  de 

exprimare, putând îmbina realul cu imaginarul, deoarece jocul 

reprezintă  activitatea  perfectă  în  antrenarea  spontaneității  și 

libertății  în  exprimare,  constituind,  de  asemenea,  un  stimul 

important în cultivarea receptivității, a gândirii critice și a flexi‐

bilității psihice. De asemenea, stimulează comunicarea, colabo‐

rarea, cooperarea, alungă orice stare negativă de spirit, canali‐

zând  întreaga capacitate psihică și energetică spre  înfăptuirea 

actului creator (Chateau, 1980, 23).  

La  vârsta preșcolarității,  putem  identifica o  serie  largă de 

premise ce pot fi propice pentru realizarea activităților instruc‐

tiv‐educative din grădiniță, cultivându‐se permanent potenția‐
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ANEXE 

 

 

1. Tema: Oglinda fermecată 

 

Tipul: joc didactic 

Scopul: Consolidarea cunoștințelor 

Obiective: 

‐ să diferențieze cuvintele prin contrast, să foloseas‐

că cuvinte noi învățate în vorbirea curentă; 

‐ să dezvolte capacitatea copiilor de a realiza legătu‐

ra între imagini si realitatea înconjurătoare; 

Strategii: 

‐ metode și procedee: observații, conversația, exerci‐

țiul, problematizarea, învățarea prin descoperire; 

Mijloace  de  învățământ:  suport  pentru  planșe,  oglinda, 

imagini, casetofon, obiecte, jetoane pentru copii; 
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2. Tema: Doi călători 

 

Tipul: Teatrul de umbre 

Obiective: 

‐ să asculte povestea 

‐ să recunoască eroii povestirii 

‐ să povestească evenimentele prezentate în poveste 

‐ să dovedească atitudine prietenoasă față de cei ca‐

re o merită 

‐ să‐l  facă pe copil  să  înțeleagă conținutul noțiunilor 

„prieten‐prietenie” 

Strategii didactice (metode și procedee): povestirea, con‐

versația, explicația, demonstrația exercițiul; 

Mijloace  de  învățământ:  casetofon,  casetă  înregistrată, 

teatrul de umbre, siluete, etc. 
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Autoarea declară că prezentul volum îi aparţine şi că nu încalcă drepturile inte‐
lectuale ale niciunei alte persoane. Drept urmare îşi asumă întreaga răspunde‐

re, conform legislaţiei în vigoare, atât pentru forma,  
cât şi pentru conţinutul volumului de faţă. 


