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JOCUL – MODALITATE DE INTEGRARE  

A COPIILOR CU CES ÎN GRĂDINIŢĂ 

 

Prof. Oana Boroș 

 

Educaţia incluzivă este gândită exact pentru a răspunde la întrebarea „Ce este educaţia 

pentru toţi?”, pentru a cuprinde pe toţi indivizii în învăţământul de masă, pentru a elimina 

sentimentul discriminării. Practica şi experienţa au arătat că un copil cu CES crescut, educat 

şi integrat în învăţământul de masă are personalitatea unui copil care a reuşit să înfrunte şi să 

rezolve problemele create de nevoile sale speciale.  

Educaţia incluzivă presupune cuprinderea în instituţiile de învăţământ de mase a tuturor 

copiilor indiferent de sex, etnie, apartenenţă socială, religie, naţionalitate, rasă, limbă, 

integritate fizică, capacităţi intelectuale, zestre genetică, situaţie socială.  

Incluziunea recunoaşte şi acceptă diversitatea, care stă la baza democraţiei iar pentru 

reuşita practică a acestui concept conştiinţa copiilor trebuie formată în aşa fel încât să înţeleagă 

că şi cei „diferiţi” au dreptul să participe la acţiuni comune care duc la dezvoltarea lor interioară 

şi la dezvoltarea comunităţii în care trăiesc însă, de asemenea, toată societatea trebuie să 

înţeleagă că o persoană instruită are o şansă în plus pentru o viaţă mai bună şi când se va afla 

în situaţia de a lua decizii proprii, acestea îl vor conduce pe un drum sănătos în viaţă.  

Fiecare individ reprezintă un izvor de experienţe de învăţare atât pentru propria sa 

formare, cât şi pentru ceilalţi. Acest lucru evidenţiază ideea că învăţarea este un proces 

complex ce implică interrelaţii şi experienţe comune ale educatului şi educatorului. Un prim 

pas care trebuie făcut de educatoare pentru a-i determina pe copiii din grupă să înţeleagă 

diferenţele dintre ei este combaterea prejudecăţilor aduse de copiii din mediul familial, 

prejudecăţi care duc la atitudini de discriminare faţă de cei „diferiţi”.  

Rolul educatoarei este stimularea toleranţei copiilor şi acceptarea necondiţionată a 

diversităţii într-un grup, cooperarea, lucrul în echipă. Ea trebuie să pregătească grupa, să 

vorbească cu copiii despre ceea ce înseamnă un copil „diferit”,faţă de ei, într-o manieră 

corectă şi pozitivă, accesibilă. Se pot face diferite simulări cu ei(limitarea vederii, a auzului, 

simularea unor dizabilităţi locomotorii) pentru a-i sensibiliza şi a-i ajuta să înţeleagă mai bine 

situaţia celor care au unele dizabilităţi. Se pot folosi texte literare, poveşti, se pot organiza 

vizite la persoane cu deficienţe.  
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Copiii cu CES trebuie încurajaţi şi stimulaţi, ajutaţi să se integreze în grup, iar, pentru 

că educatoarea educă prin joc, acesta reprezintă modalitatea cea mai potrivită pentru 

integrare. Ca activitate de bază în grădiniţă, jocul constituie pentru copiii cu cerinţe educative 

speciale forma cea mai eficientă de socializare, recuperare şi cea mai bună modalitate de a 

apropia copiii cu CES de ceilalţi copii din grupă. În cadrul jocurilor, barierele de orice natură 

dintre copii dispar, aici copilul cu cerinţe educative speciale reuşind să-şi depăşească 

neputinţele şi frustrările. În timpul jocurilor şi a alegerii centrelor de interes se naşte un mediu 

educaţional în care fiecare îl acceptă pe celălalt aşa cum este şi aşa cum se poate exprima, 

creându-se un spaţiu de convieţuire caracterizat prin acceptare, toleranţă şi diversitate.  

Prin joc, copilul cu dizabilităţi poate să exploreze lumea înconjurătoare, poate să-şi 

lărgească sfera de achiziţii, de abilităţi, de deprinderi, să-şi modeleze comportamentul. În 

timpul jocului, diferenţele şi barierele între copii dispar, copiii cu CES pot obţine aici 

succese, mici, dar motivante, ceea ce le satisface trebuinţa de a fi apreciaţi.  

Educatoarea are posibilitatea, în timpul jocurilor şi a alegerii centrelor de interes de 

către copii, de a trata individualizat copiii integraţi, de a lucra cu ei pentru recuperarea 

deprinderilor şi capacităţilor nerealizate în activităţile frontale dar şi de a stimula o atitudine 

pozitivă faţă de sine, de a încuraja încrederea în forţele proprii. Aşadar, jocul rămâne pentru 

copilul cu dizabilităţi forma permanentă de recuperare şi socializare. Prin joc, copilul poate să 

facă ceea ce poate, ceea ce-i place, ajungând într-un final să înveţe multe de la cei cu care se 

joacă. În momentul integrării copiilor cu cerinţe speciale în grădiniţă este necesară întocmirea 

de către educatoare a calendarului activităţilor compensatorii care trebuie să înlăture cauzele 

care au împiedicat dezvoltarea normală a acestora şi care au stânjenit o mai rapidă integrare a 

copiilor în colectiv.    

Sărăcia reprezentărilor, lipsa contactului cu mediul înconjurător şi cunoaşterii directe 

unor obiecte, fenomene, lipsa de comunicare şi de recunoaştere a simbolurilor verbale, lipsa 

de afecţiune a celor din jur faţă de ei reprezintă de obicei cauzele care împiedică o dezvoltare 

normală.  

În grădiniţă se desfăşoară multe tipuri de jocuri însă cele care îi ajută pe copiii cu CES sunt:  

1) Jocurile manipulative care au o importanţă deosebită pentru stimularea senzorială a 

copiilor cu CES, oferă, prin simplitatea lor, condiţii deosebite pentru dezvoltarea 

senzorială a acestora. Aceste jocuri pot fi utilizate de asemenea pentru formarea unei 

imagini de sine pozitive, pentru stimularea unor relaţii de prietenie cu colegii de 

grupă, contribuind astfel la socializarea şi integrarea copiilor cu CES în colectivitate.  
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2) Jocul-învăţare explorator-manipulativ constituie de la formele incipiente ale jocului 

până la formele avansate ale sale o importantă sursă de explorare a mediului şi de 

stimulare senzorială a copilului. Organizarea stimulilor poate fi gândită să vină în 

sprijinul copilului, în funcţie de nevoile acestuia în vederea îmbogăţirii experienţei 

senzoriale.  

3) Exerciţiile senzoriale organizate în grădiniţă trebuie să aibă un caracter diferenţiat şi 

individual. Fiecare copil trebuie să participe activ la desfăşurarea exerciţiilor 

respective. Reuşita unui exerciţiu senzorial depinde de folosirea, prezentarea şi 

distribuirea materialului didactic. Jocurile senzoriale fac multă plăcere tuturor 

copiilor. Această etapă de joc-învăţare, de tip explorare-manipulare, constituie o 

etapă foarte importantă în evoluţia copilului cu dizabilităţi.  

Jucându-se împreună, copiii învață să trăiască împreună! Incluziunea fără resurse, 

fără suport, fără implicare, fără restructurare, fără pregătire continuă nu va merge. În 

consecință, accentul și prioritatea care se pun tot mai clar în abordarea conceptuală și practică 

a educației speciale – prin paradigma grădiniței incluzive – evidențiază cert că aceasta trebuie 

să fie tot mai mult și o responsabilitate a grădiniţelor obișnuite, lucru realizabil atunci când 

structurile sistemului sunt adecvate, când de la afirmația „educaţie pentru toți” vom putea 

trece la practica „educaţie pentru fiecare”. Susțin cu tărie că un copil cu CES se poate 

dezvolta mult mai bine într-o colectivitate de copii normali deoarece în viață va trebui să 

trăiască cu aceștia și alături de aceștia. Cum se va încadra un astfel de copil într-o societate 

care nu-l va accepta, pentru că a trăit izolat? Cum se va privi chiar el, într-o societate pe care 

nu o cunoaște, între oameni pe care nu-i înțelege ? As putea da nenumărate exemple de copii 

cu CES, pe care îi cunosc și care au frecventat grădiniţa de masă și acum s-au adaptat foarte 

bine în societate.  

 
 

Bibliografie  
 
1. Fluieraş, V., Cluj-Napoca 2005, Teoria şi practica învăţării prin cooperare, Editura Casa Cărţii de 

Ştiinţă;  
2. Marcu, V., (coordonator) Oradea 2005, Studii şi cercetări: Educaţia omului de azi pentru lumea de 

mâine, Editura Universităţii;  
3. Programe pentru grădiniţele speciale, Bucureşti, 1993, Editura Didactică şi Pedagogică;  
4. Revista Învăţământului Preşcolar 1-2/2006;  
5. Stanca, I., Muşu, I., Bucureşti, 1997, Psihopedagogie specială. Deficienţe senzoriale, Editura Pro 

Humanitate.  
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FAMILIARIZAREA COPIILOR CU ANTREPRENORIATUL 

– Opțional: „Dacă te gândești, soluții găsești!” – 

 

Prof. Asandei Elena 

Grădinița PP Nr. 15 Târgoviște 

 

În contextul noilor politici educaţionale moderne o provocare a profesiei de dascăl este 

reprezentată de stimularea de la vârsta fragedă, în speţă începând cu etapa preşcolară, a 

spiritului antreprenorial la copii. „Dacă te gândeşti, soluţii găseşti” este un program opţional 

care prezintă tematica antreprenorială într-o manieră diferită, reuşind, prin intermediul unei 

diversităţi de activităţi practice şi de instrumente menite să sprijine diferite stiluri de învăţare, 

să contribuie la dezvoltarea spiritului antreprenorial al preşcolarilor.  

În cadrul acestui opţional am încercat să desfăşor cu preşcolarii din grupă activităţi care 

să le stimuleze iniţiativa, perseverenţa, încrederea în forţele proprii, abilităţile de comunicare 

şi antreprenoriale. Ca obiective pot enumera: stimularea creativităţii preşcolarilor în vederea 

„descoperirii” soluţiilor, rezolvărilor la nevoile grădiniţei; dezvoltarea capacităţilor copiilor 

de a concepe, planifica şi organiza un demers / o activitate în vederea atingerii unui scop; 

dezvoltarea interesului pentru desfăşurarea unor mici afaceri; dezvoltarea abilităţilor de 

confecţionare a unor produse finite în vederea derulării unor mici afaceri. 

Activitățile de învățare urmărite au fost: colectarea materialelor din natură, a 

materialelor reciclabile sau a altor materiale necesare desfășurării activităților; identificarea 

materialelor ce vor fi utilizate la confecționarea obiectelor; activităţi practice de confecţionare 

a produselor finite; realizarea de materiale promoţionale; descrierea produselor obţinute şi a 

materialelor folosite; prezentarea utilităţii produselor confecţionate; stabilirea şi aplicarea 

criteriilor de aranjare a mărfurilor în raft; organizarea de târguri, expoziţii cu vânzare; 

prezentarea unor spectacole; realizarea unui catalog de produse; scrierea în revista grupei a 

unor articole despre obiectele confecţionate. 

Dintre activitățile desfășurate voi enumera următoarele: 

1. Identificarea nevoilor grupei. Achiziționarea unor prelungitoare necesare deru-

lării opționalului „Prietenul meu – calculatorul” și găsirea unei soluții pentru rezolvarea 

acesteia. Pentru rezolvarea acestei probleme am stabilit împreună cu copiii activitatea în urma 

căreia să obțină banii – un spectacol ce se va numi „Greierașii și furnicuțele” și prezentarea 
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acestuia în fața părinților (împărțirea rolurilor și învățarea unor cântecele care vor face parte 

din spectacolul stabilit; realizarea unui poster prin care se face reclamă spectacolului; 

realizarea costumelor ce vor fi purtate de actori (copii) în timpul spectacolului; realizarea 

biletelor pentru intrarea la spectacol; la intrarea în sala de spectacol, fiecare spectator va 

trebui să achiziționeze un bilet, casier va fi un copil care va avea amenajata o mică casă de 

bilete, iar banii strânși din vânzarea biletelor vor fi folosiți la cumpărarea prelungitoarelor). 

2. Identificarea nevoilor altor persoane – Cumpărarea de produse pentru a fi donate 

persoanelor aflate în dificultate și găsirea unei soluții pentru rezolvarea acesteia: 

planificarea activităților ce urmează a fi desfășurate pentru a strânge banii necesari 

achiziționării produselor – realizarea unor felicitări și a unor globulețe pentru pomul de 

iarna; stabilirea materialelor din care vor fi realizate acestea și confecționarea acestora; 

realizarea etichetelor pentru obiectele confecționate (scrierea pe linii punctate sau după 

model); organizarea unei expoziții cu vânzare; oferirea de cadouri (cumpărate cu banii strânși 

din vânzarea felicitărilor și a globulețelor) copiilor de la Centrul maternal „Casa Soarelui”. 

3. Identificarea nevoilor grupei – Strângerea banilor necesari trimiterii unui colet 

copiilor din Finlanda cu care avem parteneriat – și găsirea unei soluții pentru rezolvarea 

acesteia: planificarea activităților în urma cărora să obțină banii necesari trimiterii unui colet 

în Finlanda – confecționarea de mărțișoare (stabilirea materialelor din care vor fi 

confecționate acestea, realizarea unor prețuri pentru mărțișoare, organizarea unui târg de 

mărțișoare. După ce vor vinde mărțișoarele, vor pregăti coletul ce urmează a fi trimis în 

Finlanda. În colet copiii vor pune și mărțișoare confecționate de ei, deoarece în Finlanda nu 

există acest obicei. După ce vor împacheta coletul cu hârtie albă, eu voi scrie adresa unde 

trebuie trimis și vom pleca la poștă. La poștă, copiii vor observa modul în care se trimite un 

colet (este cântărit și în funcție de greutate se plătește o taxă ce trebuie plătită). Copiii vor 

plăti cu banii strânși din vânzarea mărțișoarelor. 

4. Identificarea nevoilor grupei – Achiziționarea unui aspirator  și găsirea unei 

soluții pentru rezolvarea acesteia: realizarea unui spectacol care se va numi „Dansul 

Iepurașilor”. Activitățile care conduc la realizarea acestui spectacol sunt: alegerea melodiei 

și stabilirea pașilor de dans ce urmează a fi învățați; realizarea unui poster prin care se face 

reclamă spectacolului; confecționare de bilete pentru spectacol; prezentarea spectacolului (la 

intrarea în sala de spectacol, fiecare spectator va trebui să achiziționeze un bilet; casier va fi 

un copil care va avea amenajată o mică casă de bilete; banii strânși din vânzarea biletelor vor 

fi folosiți la cumpărarea aspiratorului). 
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5. Identificarea nevoilor grupei – Strângerea banilor necesari pentru a merge într-o 

excursie  și găsirea unei soluții pentru rezolvarea acesteia: realizarea unor cărți, albume. 

Împreună cu copii se realizează stabilirea temelor ce vor fi descrise în acestea: pentru 

albumul cu picturi se pot desena sau picta personaje din desene animate, chipul mamei, 

autoportret, peisaje și alte teme la alegerea copiilor. Pentru cărțile de povești se for face 

desene/picturi cu scene din povești cunoscute de copii, apoi se realizează scrierea unui scurt 

text (educatoarea scrie ce-i dictează copilul) pe desen/pictură. Se trece la realizarea coperților 

pentru albume și cărți cu povești din carton: pe fața copertei se trece titlul și autorul (scriere 

pe puncte sau după model), iar pe spate, prețul. Urmează legarea albumelor și cărților de 

povești prin capsare și lipire. Când toate acestea sunt gata se organizează un târg de carte, iar 

cu banii strânși, copiii vor plăti transportul pentru a pleca în excursie. 

6. Evaluare – Scrierea în revista grupei a unor articole despre obiectele confec-

ţionate, realizarea unui catalog cu produsele activității copiilor și a unui CD cu 

spectacolele prezentate. Articolele din revista pot fi scrise de educatoare, de părinți sau de 

frații mai mari ai copiilor. Obiectele confecționate de copii sunt fotografiate înainte să fie 

vândute. Spectacolele prezentate părinților vor fi filmate. Fiecare părinte va primi un catalog 

și un CD. 

În cadrul acestui opțional, copiii au avut posibilitatea să lucreze individual, în perechi 

sau în grup, au avut la dispoziție mult material didactic și au avut posibilitatea să-și dezvolte 

unele aptitudini. 

 
 

Bibliografie: 
 
1. Suleanschi Sofia, Veveriță Valentina „Primii pași în afaceri” – ghid pentru antreprenorii 

începători Chișinău, 2009; 
2. Crețu C., „Psihopedagogia succesului”, Ed. Polirom, Iași, 1997. 
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POVESTE TERAPEUTICĂ – „PANDA ȘI PRIETENII” 

 

Prof. înv. preșc. Mihai Ioana Andreea 

 

Panda este un ursuleț care trăiește într-o pădure foarte mare din China. Își petrece toată 

ziua cocoțându-se în copacii săi preferați, mâncând frunze și jucându-se cu prietenii lui: 

vulpița Foxi, ursul Bruno, maimuțica Cici și veverița Vivi. Într-o zi, după o noapte în care 

avusese loc o furtună puternică în pădurea lui, Panda, trezindu-se cu foarte multă energie, a 

plecat grăbit către prietenii lui, dornic să se joace. Prima pe care a întâlnit-o a fost vulpița 

Foxi. Panda a întrebat-o dacă vrea să se întreacă împreună printre trunchiurile copacilor, însă 

Foxi nu voia. Ea era tare supărată pentru că vizuina sa se umpluse cu apă în urma furtunii, iar 

acum trebuia să își sape o altă căsuță de una singură, lucru deloc ușor. Panda a plecat când a 

auzit că Foxi nu vrea să se joace cum făceau de fiecare dată, lăsând-o pe aceasta în urmă. 

Continuând drumul, Panda s-a întâlnit cu veverița Vivi. A întrebat-o și pe ea dacă vrea să se 

joace cu el, dar Vivi nu avea chef de joacă. Și ea era tare tristă pentru că toată ziua își căutase 

hrană, dar nu găsise nici măcar o ghindă mititică. Era înfometată și avea blănița udă. Auzind 

acestea, Panda i-a întors spatele lui Vivi și a plecat mai departe. Din crenguță în crenguță, 

ursulețul se întâlnește cu Bruno, vărul său. Îl invită la joacă în pădure, dar Bruno îl refuză. 

Nici el nu voia să se joace pentru că era furios. Cineva îi mâncase toate fructele pe care le 

adunase cu greu. Voia să descopere cine a făcut asta și să își recupereze toată hrana. Chiar 

când se pregătea să renunțe și să se întoarcă în copacul său, Panda a auzit nu foarte departe un 

plânset. S-a îndreptat iute către acel loc, iar când a ajuns acolo și a privit în sus, a văzut-o pe 

prietena lui, maimuțica Cici. Panda a întrebat-o de ce plânge, iar ea i-a răspuns că și-a pierdut 

jucăria preferată, o crenguță cu care se juca de fiecare dată când se simțea singură. Panda nu a 

stat prea mult pe gânduri și a plecat fără să îi mai spună ceva... 

Expunerea poveștii (sugestii pentru educatoare / părinte): 

Educatoarea le propune preșcolarilor să asculte povestea unui ursuleț panda căruia nu-i 

păsa deloc de ceea ce simțeau prietenii lui. După lecturarea scurtei povești, educatoarea le 

prezintă copiilor o imagine în care este reprezentat ursul panda din poveste, spunându-le că 

acestuia îi pare rău pentru cum s-a comportat cu celelalte animale și că acum își dorește ca ele 

să îl ierte, să devină din nou prieteni și să se joace împreună ca înainte, pentru că se simte 

singur. Dar pentru acest lucru, Panda are nevoie de ajutorul copiilor. Vor vizita din nou 
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împreună toate animalele care sunt supărate pe Panda, îl vor ajuta pe ursuleț să afle cum se 

simt prietenii lui și îi vor spune cum ar trebui să se comporte cu ei atunci când aceștia simt 

diferite emoții. Astfel, Panda va învăța că nu este bine să râzi de emoțiile celorlalți sau să nu 

le iei în seamă, pentru că atunci ei nu vor mai dori să petreacă timp cu tine și se vor purta cu 

tine așa cum și tu te-ai purtat cu ei. Cu fiecare planșă afișată a animalelor pe ale căror emoții 

Panda nu le-a luat în seama, se recomandă ca educatoarea să adreseze întrebări de forma: 

- Ce emoție simte animăluțul?; 

- Ce ar fi trebuit să facă Panda? Cum și-ar fi putut ajuta prietenul?; 

- Voi ce ați fi făcut în locul lui Panda? etc. 
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JOCUL DIDACTIC – MIJLOC ACTIV ȘI EFICIENT  

DE INSTRUIRE ȘI EDUCARE A PREȘCOLARULUI 

 

Prof. Pahonțu Gheorghița 

 

Jocul didactic îmbină funcţii şi sarcini de învăţare cu formă plăcută şi atractivă, 

mobilizează energiile naturale ale copiilor. Prin utilizarea jocului didactic învăţarea devine 

mai interesantă, mai atractivă, mai plăcută; în joc se evidențiază calitățile, competențele și 

aptitudinile copilului. 

O caracteristică esenţială a jocului didactic constă în crearea unor condiţii favorabile 

pentru aplicarea cunoştinţelor şi exersarea priceperilor şi deprinderilor formate. Jocul didactic 

exersează spiritul de observație, contribuind la concentrarea atenţiei și la formarea unor 

deprinderi de muncă independentă. 

Jocul didactic utilizat în activitățile de educare a limbajului contribuie la dezvoltarea 

cantitativă și calitativă a vocabularului copiilor și a capacităților de comunicare. Jocul 

didactic pregătește copilul pentru învățare, facilitând adaptarea copilului la activitățile de tip 

școlar. 

Jocul didactic: concept, specific, metodologie, valoarea formativă 

Jocul didactic este o activitate care se deosebește prin structura sa de toate celelalte 

activități cu conținut asemănător.  

Specificul jocului didactic: 

‐ jocul didactic este o formă de activitate care îmbină armonios elementul 

instructiv și educativ cu elementul distractiv. 

‐ prin jocul didactic educatoarea oferă copiilor posibilitatea de a descoperi 

realitatea, de a fixa cunoștințe, de a exersa și dezvolta comportamente specifice 

(a observa, a acționa, a utiliza) 

‐ conţinutul, sarcina didactică, regulile și acţiunile de joc (ghicire, surpriză, 

mişcare, etc.) conferă jocului didactic un caracter specific, înlesnind rezolvarea 

problemelor puse copiilor. 

Jocul didactic este activitatea cea mai firească care corespunde cerințelor de dezvoltare 

a copilului, îi satisface nevoia de a fi în contact cu adultul și cu alți copii, de a percepe activ 

realitatea înconjurătoare, de a-și exterioriza gândurile, sentimentele, ideile.  
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Metodologia jocului didactic: 

Selectarea jocului se face în funcţie de obiectivele propuse şi de caracteristicile grupei 

de copii. 

În funcţie de acestea trebuie alese şi materialele didactice, care trebuie să satisfacă urmă-

toarele cerinţe: accesibilitate, adecvare la conţinutul jocului, simplitate, claritate, atractivitate, 

vizibilitate din orice poziţie etc.  

Etapele jocului didactic sunt următoarele:  

1. Organizarea jocului  

2. Desfăşurarea jocului  

a) Introducerea în activitate(captarea atenţiei copiilor) 

b) Familiarizarea copiilor cu jocul are următoarele obiective: trezirea interesului 

copiilor pentru joc, pentru tema abordată; prezentarea şi intuirea materialului 

didactic, prezentarea şi înţelegerea sarcinilor didactice şi a regulilor jocului, care 

este condiţie de bază pentru buna desfăşurare a jocului şi pentru realizarea 

sarcinilor didactice; înţelegerea succesiunii elementelor jocului.  

c) Etapa principală a jocului didactic este desfăşurarea propriu-zisă a acestuia.  

3. Încheierea jocului didactic  

Jocuri didactice pentru formarea deprinderii de exprimare corectă din punct de vedere 

gramatical: „Eu spun una, tu spui multe”- formele de singular și plural a substantivelor;  

Tema: ,,Eu spun una, tu spui multe” 

Forma de realizare: joc didactic, fișă de evaluare individuală. 

Forma de organizare: frontală, individuală, pe echipe; 

Forma de evaluare: orală și scrisă  

Scop: formarea deprinderii de a forma pluralul substantivelor în scopul dezvoltării 

corecte; 

Obiective operaţionale urmărite: 

 Să denumească obiectele reale şi imaginile de pe jetoane pe baza observării directe; 

 Să formeze corect pluralul unor substantive pe baza observării lor; 

 Să alcătuiască propoziţii şi fraze scurte utilizând corect acordul dintre singular şi 

plural; 

 Să formeze singularul şi pluralul substantivelor rostite de educatoare. 

Sarcina didactică – alegerea corectă a jetonului cu una sau mai multe imagini şi 

exprimarea corectă a singularului şi pluralului. 
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Regulile jocului – copilul alege câte un jeton, denumeşte obiectul desenat şi cere 

colegului din echipa adversă să ridice jetonul cu pluralul obiectului. Copiii alcătuiesc 

propoziţii folosind corect substantivele la numărul singular şi plural. 

Desfăşurarea jocului: 

Astăzi ne vom juca un joc care se numeşte: „Eu spun una, tu spui multe…”  

Explicarea şi demonstrarea jocului: Educatoarea arata copiilor în jeton pe care este 

desenat un obiect/ fiinţă. Cu ajutorul nuielușei fermecate a lui Moș Nicolae, educatoarea va 

alege un copil, care va veni și va extrage un jeton din „gheata” Moșului. Va denumi imaginea 

de pe jeton și va forma pluralul cuvântului. 

Să spunem că pe jeton este desenată o minge.  

Dacă ar fi mai multe, cum spunem? 

Foarte bine! O minge mai multe mingii. Veţi căuta apoi pe măsuţa jetonul pe care sunt 

desenate mai multe mingii. 

Jocul de probă: 

Voi arăta un jeton cu imaginea unei jucării – bicicletă. Copilul solicitat va spune: „Eu 

spun bicicletă, tu spui biciclete”. 

Jocul propriu-zis 

Se va trece la desfășurarea jocului, până vor fi extrase toate jetoanele din gheată. 

Se va schimba procedeul de joc pornind de la plural la singular. De exemplu:,,Eu am pe 

jeton cizmulițe. „Copilul la care se află jetonul cu o cizmuliţă, îl ridică şi spune:,,Eu am pe 

jeton o cizmuliţă". Se va proceda la fel şi cu alte jetoane pornind de la plural la singular 

Complicarea jocului:,, În faţa voastră sunt două măsuţe. Pe fiecare dintre ele există 

jetoane. Pe o măsuţă sunt imagini care denumesc un singur obiect, iar pe cealaltă imaginile 

denumesc mai multe obiecte de acelaşi fel. Un copil va alege un jeton de pe prima măsuţă, 

denumeşte imaginea şi va numi un coleg sa vină la a doua măsuță şi să caute imaginea în care 

sunt mai multe obiecte. Cu aceste cuvinte care denumesc imaginile vom alcătui propoziţii iar 

apoi vom aşeza jetoanele la panou.  

Vor fi solicitaţi cât mai mulţi copii în timpul jocului pentru a sesiza singularul şi 

pluralul substantivelor în contexte diferite, se vor corecta eventualele greşeli de pronunţie sau 

de acord a subiectului cu predicatul. 

‐ Se vor încuraja răspunsurile corecte prin aplauze, se vor stimula copiii pentru a 

participa la activitate.  
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‐ Se folosesc jetoane cu imagini reprezentând un brad (fulg de zăpadă, cizmuliţă, 

cadou, săniuţă, clopoţel, spiriduş etc.) sau mai mulţi brazi (fulgi de zăpadă, 

cizmuliţe, cadouri, săniuţe, clopoţei, spiriduşi etc.).  

‐ Se prezintă copiilor un tablou pe care educatoarea îl citeşte inversând singularul 

cu pluralul. Cere copiilor să corecteze greşelile, apoi se trece la rezolvarea 

sarcinilor de pe fișă. 

 

 

FIȘĂ DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ 

 

A. Denumeşte imaginea din partea stângă (singular/plural); 

B. Desenează în partea dreaptă mai puține/ mai multe (plural/singular). 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE  

ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR  

SOCIO-EMOȚIONALE ALE PREȘCOLARILOR 

 

Prof. Enache Mădălina 

 

Motto:  

„Sufletul copiilor merită cu mult mai multă  

atenţie decât programul şcolar” (Ellen Key) 

 

Educaţia extracurriculară este acea componentă a educaţiei care stimulează valo-

rificarea aptitudinilor, a vocaţiei, a talentului, încurajând competiţia, asumarea responsabilităţii, 

comunicarea, iniţiativa şi imaginaţia. Educația prin activitățile extracurriculare urmărește 

identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 

viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. 

Activităţile extracurriculare se desfăşoară atât în grădiniță cât şi în afara ei; atât în 

cadrul programului zilnic al preșcolarului, cât şi în timpul liber al copiilor şi educatorilor. 

Aceste activităţi sunt programate şi îndrumate de cadru didactic şi se pot desfăşura în diverse 

locuri, spaţii sau locaţii: natură, parc, grădini zoologice, biblioteci, diferite cluburi pentru 

copii, organizaţii sportive, religioase, muzee, având au conţinut cultural, artistic, spiritual, 

ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 

activitatea comunităţii locale. 

Activitățile extracurriculare contribuie la gândirea și completarea procesului de 

învățare, la dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor preșcolarilor, la organizarea rațională și 

plăcută a timpului lor liber. Activităţile extracurriculare se desfăşoară într-un cadru informal, 

ce permite copiilor cu dificultăţi de afirmare în cadrul formal să reducă nivelul anxietăţii, al 

timidității şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual, artistic, motric și creativ. Scopul 

activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea copiilor în 

activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-

culturale, facilitarea integrării în societate, fructificarea talentelor personale şi corelarea 

aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
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Serbările, în cadrul activităților extracurriculare din grădiniță, influențează dezvoltarea 

competențelor socio-emoționale ale preșcolarilor. Ele constituie, în primul rând, prilej de 

destindere, de bună dispoziţie dezvoltând la copii sentimentul apartenenţei la grupul din care 

face parte. Fiind deprins cu atmosfera de spectacol, copilul învaţă să îşi stăpânească emoţiile 

provocate de prezenţa spectatorilor, să se manifeste liber şi dezinvolt. Fiecare serbare 

desfăşurată este un moment deosebit, festiv, ea contribuie la conturarea unor calităţi morale: 

perseverenţa, stăpânirea de sine, spiritul de independenţă, autocunoaştere. Serbările 

organizate şi pregătite cu diferite ocazii, pentru a fi prezentate în faţa părinţilor/bunicilor sunt 

evenimente deosebite, interactive, cu puternic impact social, din viaţa preşcolarilor, datorită 

conţinutului amplu, acesta fiind condiţionat de evenimentul căruia îi este destinat: serbări de 

sfârșit de toamnă, Moş Crăciun şi sfârşitul de an şcolar. Prin cântec şi joc, copilul se bucură, 

se manifestă, îşi exteriorizează trăirile, emoţiile şi stabileşte relaţii cu publicul. Serbarea are o 

importantă valoare formativă, îndeplinind două funcţii: de stimulare a proceselor afectiv-

emoţionale şi distractivă. Nevoia de mişcare, dorinţa de joc, de cunoaştere, de acţiune 

dezvoltă capacităţi reale de observaţie şi invenţie prin imitare, caracteristice vârstei. 

Prin conținutul și încărcătura emoțională pe care o declanșează, serbările au un rol 

educativ deosebit. Pentru ca o manifestare artistică să-și realizeze scopul, educatoarea trebuie 

să aibă în vedere următoarele: pregătirea artistică, la un nivel corespunzător, al repertoriului 

și pregătirea organizatorică (popularizarea acțiunii, asigurarea ținutei vestimentare a copiilor, 

crearea unui decor adecvat). Renunțarea la serbări sau organizarea lor superficială, formală, 

înseamnă sărăcirea vieții sufletești a copiilor, după cum numărul lor prea mare duce la 

diminuarea stărilor afective, a trăirilor emoționale.  

 Activităţile extracurriculare reprezintă o componentă importantă a procesului 

instructiv – educativ, valoroasă şi eficientă, căreia trebuie să-i acordăm atenţia cuvenită şi să-i 

asigurăm preşcolarului un mediu de învăţare non-formal relaxant, inedit, atractiv care să-i 

permită dezvoltarea personalităţii pe toate planurile: cognitiv, moral, socio-afectiv, acţional, 

practic, emoţional. 
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ZIUA COPILULUI: 

O SCURTĂ ISTORIE ȘI DE CE NU PESTE TOT  

ÎN LUME SE SĂRBĂTOREȘTE PE 1 IUNIE 

 

Prof. înv. preș. Ionescu Ana-Maria 

Prof. înv. preș. Barbu Mihaela 

 

 

Ziua Copilului 

1 iunie a fost desemnată ca „Ziua Copilului” acum peste 70 de ani la Moscova de către 

o organizație internațională de femei apropiată de mișcarea comunistă. Însă 1 iunie este ziua 

copilului în doar câteva zeci de țări, alt „calup” consistent de state sărbătorind pe 20 

noiembrie sau mai târziu în an. În articol puteți citi despre istoria acestei zile și despre cum 

era 1 iunie pe timpul comunismului. 
 

Ziua Copilului a avut începuturi religioase 

Cele mai vechi informații despre o „zi a copilului” sunt din 1856 când în statul 

american Massachusetts un pastor pe nume Charles Leonard a ținut o predică specială pentru 

copii în luna iunie a acelui an. Pastorul a numit acea zi „Rose Day”, mai târziu a fost 

denumită „Flower Sunday” și apoi „Children’s Day” (Ziua copiilor) Mai era aproape un secol 

până când această zi dedicată celor mici să se răspândească pe tot globul.  

Pastorul Leonard era de la biserica First Universalist Church și susținea că în fiecare an 

de această zi ar trebui să fie ținută o slujbă cu rugăciuni în care părinții trebuiau să se 

angajeze că își vor crește copiii în bună tradiție creștinească. 

Interesant este că Turcia a fost prima țară care a avut o „zi a copilului”, din anul 1920 

când această zi a fost stabilită pe 23 aprilie. Părintele statului turc, Mustafa Kemal Atatürk, a 
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confirmat oficial și justificat existența acestei zile printr-o declarație din 1929. Turcia ține pe 

23 aprilie festivaluri unde invită copii din alte țări. 

Drumul către o adopție globală a unei zi a copilului a fost lung: în 1925, într-o 

conferință despre bunăstarea copiilor, la Geneva, a fost proclamată o Zi Internațională a 

Copiilor (International Children’s Day). 
 

De ce nu 1 iunie peste tot...? 

O organizație internațională creată în 1945 și apropiată de mișcarea comunistă – 

Federația Democratică Internațională a Femeilor – a stabilit în 1949, după o întâlnire la 

Moscova, că 1 iunie va fi începând cu anul 1950 „ziua internațională pentru protecția 

copilului”. 

Așadar, din 1950 în statele comuniste din Europa de Est și Centrală se ține Ziua 

Copilului pe 1 iunie, iar la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, în 1954 a fost proclamată 

Ziua Mondială a Copilului, diferită de ziua Internațională a copilului declarată în blocul estic. 

Pe 20 noiembrie 1959 era adoptată Declarația ONU privind Drepturile Copilului și 20 

noiembrie era Ziua Mondială a Copiilor. Multe țări sărbătoresc pe 20 noiembrie „ziua 

copilului” și în prezent, dar nu la fel de multe precum cele care țin pe 1 iunie această zi. 

Această declarație privind drepturile copilului a fost adoptată de Liga Națiunilor în 1924, iar 

ONU a adoptat 35 de ani mai târziu o formă extinsă. 

Copilul trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru dezvoltarea sa normală, atât 

materială cât și spirituală. Copilul trebuie să fie protejat împotriva oricărei forme de 

exploatare, se spunea în declarație. 

1 iunie este din 1956 ziua copilului și în China unde în această zi copii erau ridicați la 

„rangul” de pionieri și cei sub 14 ani aveau acces și în Orașul Interzis. În Coreea de Nord 

copiii au liber pe 1 iunie, dar trebuie să participe la diverse concursuri și activități pentru care 

repetă multe săptămâni. 

În timpul comunismului, „Kindertag” era sărbătorită pe 1 iunie în RDG (Germania 

Democrată) și pe 20 septembrie în RFG (Germania Federală). În Ungaria ziua este în ultima 

duminică din mai, în Serbia este pe 20 noiembrie, iar în Bulgaria pe 1 iunie. 

Și în SUA există o zi a copilului, în iunie, dar nu a prins la fel ca alte sărbători care au 

devenit celebre în toată lumea. Însă, la sud, în Mexic, „Día Del Niño” se ține pe 30 aprilie și 

sunt multe jocuri și serbări, iar copiii confecționează așa-numitele „piñatas”, cutii din carton 

umplute cu dulciuri pe care cei mici le distrug pentru a scoate din ele dulciurile și a le mânca. 
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Când este sărbătorită Ziua Copilului în lume? 

20 noiembrie – Câteva zeci de țări, inclusiv Franța, Canada, Grecia, Italia, Suedia sau Elveția. 

25 decembrie – 8 state africane 

20 septembrie: Germania și Austria 

A doua duminică din februarie – în câteva state din Oceania 

A doua duminică din mai – în Marea Britanie și Spania 

1 iunie în România de acum câteva decenii – Ziua Copilului, în comunism 

Ziua Copilului este nelucrătoare din 2017 în România, iar pe vremea comunismului 

această zi era aniversată printr-o serbare care se ținea la grădiniță sau la școală, iar dacă pica 

duminica se țineau concursuri (spre exemplu desene cu creta pe asfalt) sau se organizau 

excursii. Se țineau spectacole „cultural-sportive” prin care copiii mulțumeau partidului și 

„iubitului conducător” prin „vers, cântec și joc”. 

Elevii de liceu, adică UTC-iștii, făceau, de 1 Iunie, diverse montaje literare și participau 

la o sumedenie de concursuri, sub supravegherea oficialilor de la Partid. 

În primii ani în care s-a ținut Ziua Copilului, în anii ‘50, ea a fost subordonată 

propagandei generale care glorifica Uniunea Sovietică și tot ce venea de la Moscova. 

Regimul comunist folosea sărbătoarea de 1 Iunie pentru a lăuda educația de tip sovietic „o 

școală în care copiii învață despre legile de dezvoltare a societății, despre viață și adevăr”. 

Totul era pus în opoziția cu educație dinainte de comunism despre care se spunea că era una 

care „cultiva misticismul, ura între oameni și disprețul față de muncitori”. 

Uneori copiii erau costumați în animale la aceste serbări, spre exemplu în iepurași, dar 

după anii ‘70 costumele erau mai degrabă naționale sau de inspirație teatrală. 

Propaganda era la cote înalte: datorită partidului, copiii din comunism au o viață care 

„se deosebește de copilăria tristă, plină de umilințe și lipsuri a părinților lor”. Copiilor li se 

spunea la școală că sunt mult mai fericiți decât copiii din Occident și li se spunea că în SUA o 

mulțime de copii nu au acces în educație, iar în țările coloniale aproape toți sunt analfabeți. 

După 1971 Nicolae Ceaușescu este tot mai prezent în comunicările legate de 1 iunie și 

în spectacole copiii aduceau „un fierbinte omagiu patriei, Partidului Comunist Român, 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român”. 

În anii ‘80 copiii sunt tot mai des scoși la înaintare pentru a slăvi imaginea 

megalomanică a dictatorului și devin unelte, nu sărbătoriți. 1 Iunie este o sărbătoare 

comunistă și atât. Copiii sunt doar unelte, nu sărbătoriți. În odele de la serbări copiii „închină 

gânduri de recunoștință partidului pentru condițiile asigurate realizării lor multilaterale, 

dezvoltării lor armonioase”. 
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La aceste serbări participau „pionierii” și „șoimii patriei”. Organizația Pionierilor a fost 

creată în 1949 și cuprindea copiii între 8 și 14 ani, iar în 1989 număra peste 2,5 milioane de 

membri. Șoimii Patriei a fost o organizație de masă creată în 1976 ce cuprindea copiii cu 

vârste între 4 și 7 ani. Numărul de membri era de aproape 1,5 milioane la finalul anilor ‘80. 

Organizația a fost creată de către PCR din dorința de a manipula și educa în spiritul comunist 

copiii de vârste fragede.  

01.06.2021 – Ziua copilului sărbătorită la grupa mijlocie step-by-step ,,Florilor” –

Grădinița cu PP Nr. 15 Târgoviște. 
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NOILE TEHNOLOGII  

ÎN EDUCAȚIA PREȘCOLARILOR 

 

Educatoare: Ganea Magda 

 

Utilizarea calculatorului în educația preşcolarilor permite transmiterea şi asimilarea 

noilor cunoştinţe într-un mod atractiv pentru copii. Procesul de educație este mult mai 

eficient. Copiii învaţă jucându-se, sunt puşi în situaţia de a găsi repede soluţii şi de a lua 

decizii pentru rezolvarea problemelor. Calculatorul este un mijloc de instruire care ţine 

atenţia copilului activă pe tot parcursul activităţii de învăţare. 

Imaginaţia, la vârsta preşcolară, intră într-o nouă fază de dezvoltare și capătă noi aspecte. 

Formarea competenţelor descrise prin programa şcolară nu este posibilă doar prin utilizarea 

unor strategii clasice de predare-învăţare-evaluare. Instruirea diferenţiată individuală, pe nivel 

de vârstă, cu ajutorul softului educaţional, poate fi o alternativă de succes. 

Folosirea calculatorului în grădiniţă constituie o modalitate de creştere a calităţii 

predării şi învăţării. Operarea pe calculator reprezintă o nouă strategie de lucru a educatoarei 

cu copiii, prezintă importante valenţe formative şi informative, este un nou mod de instruire. 

Prin intermediul calculatorului se oferă copiilor justificări şi ilustrări ale proceselor şi 

conceptelor abstracte, ale fenomenelor neobservate sau greu observabile. Alături de 

mijloacele didactice clasice, calculatorul este un instrument didactic ce poate fi folosit în 

scopul eficientizării tuturor activităţilor din grădiniţă. Interesului copiilor se menţine pe tot 

parcursul activităţilor, folosind acest mijloc didactic. 

În învăţământul preşcolar, jocul este principala formă de organizare a procesului 

instructiv-educativ, iar calculatorul, este pentru copil, un alt mod de a învăţa jucându-se, este 

parte din spaţiul socio-cultural al lui, care îl pun în situaţia de a găsi rapid soluţii, de a se 

adapta la o lume în care informaţia circulă, îi influenţează limbajul şi comunicarea non-

verbală şi totul cu paşi repezi. 

Învăţarea asistată de calculator reprezintă o cale de instruire eficientă. Experienţele 

cognitive şi de exprimare care îi introduc pe copii în lumea oferită de programele multimedia 

trebuie să fie în concordanţă cu mediul educaţional din care provin ei. Prin aceste activităţi, 

oferim copiilor şanse egale la educaţie, indiferent de mediul în care cresc şi se dezvoltă. 
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Prin utilizarea calculatorului, procesul de predare-învăţare-evaluare capătă noi dimen-

siuni şi caracteristici, permite transmiterea de noi cunoştinţe şi sugerează semnificaţiile 

acestora. Strategiile de predare-învăţare folosite pot sprijini şi stimula procesele învăţării 

active. Cunoaşterea este un drum ce se deschide pe măsură ce înaintăm. Procesul de învăţare 

devine mai interesant şi mai plăcut prin intermediul calculatorului. Imaginile viu colorate, 

însoţite de texte sugestive, permit dezvoltarea limbajului şi a vocabularului celor mici. 

Bagajul de cunoştinţe generale creşte, pornind de la noţiuni simple, cum ar fi culorile şi 

ajungând până la cunoaşterea de poezii, cântece, precum şi a unor proverbe şi zicători. 

Noţiunile elementare, cum ar fi animale domestice şi sălbatice, anotimpuri, încep să aibă 

înţeles de la vârste fragede, dându-le astfel posibilitatea să le înveţe mult mai uşor. 

Soft-urile sunt bine structurate, copilul poate alege orice etapă din cele prezentate cu 

ajutorul mousse-ului, sau poate repeta anumite secvenţe, pentru a ajunge să cunoască şi să 

înţeleagă toate noţiunile cuprinse în jocul respectiv. 

Soft-ul educaţional realizat pentru copii poate fi educativ, distractiv şi interactiv. De 

exemplu, folosind dorinţa copilului de a citi, este invitat într-o „Călătorie misterioasă la 

bibliotecă”, cu ajutorul DVD- ului PitiClic, unde are mai multe variante de joc. Preşcolarii îşi 

pot consolida cunoştinţele, rezolvând sarcinile primite. Personajul îi cere copilului să 

analizeze imaginea de pe ecran, să compare forma şi mărimea cărţilor prin alăturare vizuală şi 

apoi să le aşeze pe rând în rafturile bibliotecii. Imaginile individuale se prezintă pe rând şi 

copilul trebuie să facă apel, fie la imaginea de ansamblu care i se prezintă când greşeşte, fie la 

cunoştinţele dobândite anterior. Jocul se desfăşoară interactiv, calculatorul îl sfătuieşte pe cel 

ce se joacă, să se gândească bine şi îl încurajează să încerce din nou, dacă a greşit. 

Răspunsurile corecte sunt răsplătite cu strigăte de bucurie, aplauze şi laude, pentru că a aşezat 

corect cărţile în rafturi. Programul are mai multe variante de joc: repară jucăria (trebuie 

asamblate piesele lipsă şi apoi colorate după dorinţa copilului), matematică cu personaje din 

poveşti cunoscute, ghicitori, labirint, construcţii (căsuţa greieraşului), găsește indicii 

(Personajul este ascuns şi trebuie găsit dând clic pe fiecare cifră. După ce rezolvă toate 

sarcinile, copilul este lăudat, aplaudat şi primeşte recompensă). În alte jocuri interactive, este 

recompensat cu o diplomă pe care îşi scrie numele sau cu lucrarea pe care a avut de asamblat 

o jucărie, un mijloc de transport, o colorează şi are opţiunea de a le imprima. 

Unul dintre obiectivele importante ale învăţământului preşcolar este pregătirea pentru 

şcoală, cu multele aspecte pe care le îmbracă: motivaţional, intelectual, afectiv, fizic, 

completate şi prin activităţi comune, complementare, individuale, în care este utilizat 

calculatorul, ca mijloc de învăţământ integrat în acestea. Folosind tastele, copiii se 

familiarizează cu literele, încep să scrie cuvinte simple, numele şi prenumele, învaţă mult mai 
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uşor cifrele şi rezolvă probleme simple de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi, într-un mod 

foarte plăcut de ei. 

Metoda instruirii asistate de calculator oferă accesul comod şi eficient la informaţiile şi 

cunoştinţele cele mai noi, este o metodă nouă şi eficientă de predare-învăţare-evaluare a 

cunoştinţelor şi de formare permanentă. 

Unele reprezentări pot fi reproduse doar prin intermediul calculatorului, care oferă 

metode şi tehnici privind grafica, animaţia, sunetul. De exemplu, evoluţia unor fenomene 

fizice, chimice, biologice, care se desfăşoară dinamic, nu pot fi reprezentate sau studiate, 

decât folosind calculatorul. 

Jocurile de orientare de tip labirint îl ajută pe copil să folosească tastele de deplasare 

stânga-dreapta, sus-jos, să-şi dezvolte viteza de reacţie, coordonarea oculo-motorie, dar şi 

spiritul de competiţie, capacitatea de a acţiona individual. Am observat o îmbunătăţire a 

capacităţii de concentrare a atenţiei, creşterea stabilităţii în acţiune, chiar şi la unii copii, care, 

în alte activităţi, au o slabă concentrare a atenţiei. 

Jocurile pe calculator îl pun pe copil în situaţia de a rezolva sarcini, care altfel ar părea 

inaccesibile, dar atmosfera plăcută de lucru, caracterul ludic al acţiunii, posibilitatea îndreptării 

greşelilor, „stimulentele” primite: încurajări, aplauze, imagini cadou, diplome de învingător, 

medalii, situarea în fruntea clasamentului, melodii, îi creează copilului emoţii pozitive, bucuria 

că a rezolvat singur o sarcină şi îl responsabilizează, trecând de la învăţarea pasivă la cea activă, 

în care îşi însuşeşte cunoştinţe, acţionând într-o strânsă relaţie de comunicare interactivă 

calculator-copil. Mişcarea imaginilor, culorile diferite, dialogul, spiritul de glumă şi de joc, fac 

ca factorii stresanţi, inhibatori să dispară, iar copilul să acţioneze fără constrângeri. 

Prezentarea şi organizarea conţinuturilor, în situaţii de învăţare asistate de calculator, 

trebuie să se facă în funcţie de cerinţe instructive, care facilitează şi optimizează învăţarea. În 

învăţământul tradiţional, profesorul dispune de posibilităţi multiple pentru a verifica şi 

stimula învăţarea. Rostul unui program de învăţare, este de a formula sarcini, de a oferi 

scheme de abordare a informaţiei, de a realiza feed-back-ul, dar şi de a motiva copilul pentru 

continuarea instruirii. Materialele audio-vizuale pun la dispoziţie resurse valoroase pentru 

sistemul de învăţare. Instruirea asistată de calculator este folositoare, dacă copilul este activ şi 

motivat, el învaţă fiind implicat şi provocat să se gândească la ceea ce i se prezintă. 

Pedagogia modernă pune în prim plan copilul, cu trebuinţele şi nevoile lui de 

dezvoltare. Copiii vor să se descurce singuri şi vor în acelaşi timp ca persoanele în care au 

încredere să-i orienteze şi să-i ocrotească. Educatoarea dovedeşte competenţă dar şi dragoste 

pentru copii, atunci când le oferă posibilitatea de a avea iniţiativă. 
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TEORIA INTELIGENȚELOR MULTIPLE 

(Howard Gardner) 

 

Educ. Stancu Ilenuța Andreea 

 

Această teorie oferă fundament teoretic pentru aplicarea unui învățământ diferențiat, 

particularizat la stilurile de învățare ale elevului. Gardner pleacă de la premisa că toți oamenii 

dispun de cel puțin nouă inteligențe diferite, astfel, fiecare persoană are un tip de inteligență 

dominantă, care-i formează stilul de învățare. Inițial, conceptul de inteligență se referea mai 

degrabă la aspectele intelectuale și cognitive ale adaptării noastre la diverse situații, dar de-a 

lungul timpului, teoria inteligenței s-a dezvoltat, apărând conceptul de multiple inteligențe 

(Gardner), precum și inteligența emoțională (Goleman).  

 

 
 

Pentru Gardner (profesor de teoria cunoașterii, educație și psihologie la Universitatea 

Harvard, precum și de neurologie la Facultatea de Medicină din Massachusettes), inteligența 

este „multidimensională și o definește ca o abilitate de a rezolva probleme și/sau de a crea 

produse care să fie valorizate la un moment dat de o anumită cultură umană”. Teoria 

Inteligențelor Multiple a lui Gardner s-a dezvoltat de la constatarea că mulți dintre copiii care 

au coeficientul de inteligență ridicat întâmpină dificultăți la școală. In acest context, Gardner 

a propus ipoteza că nu există un singur tip de inteligență, cea măsurată prin teste de inte-
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ligență din acel moment, ci mai multe tipuri care sunt dezvoltate inegal la persoane diferite, și 

care conturează un stil propriu de învățare. Teoria sa susține că inteligențele multiple nu sunt 

nici biologice, nici culturale, ci sunt rezultatul unor modalități de funcționare neurologică 

antrenate sau nu in contextul unor experiența de învățare.  

Inteligențele sunt de 9 tipuri: 

1. Logico-matematică 

Copiii își formează următoarele capacități: 

- capacitatea de a utiliza raționamente inductive și deductive; 

- capacitatea de a clasifica, a anticipa și de a stabili priorități; 

- capacitatea de a problematiza, a formula ipoteze științifice și de a înțelege 

relațiile de cauzalitate; 

2. Vizual-spațială; 

- capacitatea de a rezolva probleme prin intermediul reprezentărilor spațiale și ale 

imaginii; 

- capacitatea de a citi hărți, diagrame, grafice; 

3. Naturalistă; 

- interes pentru explorarea și protejarea mediului și a speciilor de plante sau 

animale; 

- talent pentru categorizare și catalogarea informației 

- capacitatea de a rezolva probleme și de a dezvolta produse cu ajutorul 

taxonomiilor și a reprezentărilor mediului înconjurător; 

4. Muzicală-ritmică; 

- capacitatea de a rezolva probleme și de a genera produse prin ritm și melodie; 

- capacitatea de a recunoaște diverse forme de expresie muzicală; 

- sensibilitatea la tonalitatea, intensitatea, înălțimea și timbrul sunetului; 

5. Verbal-lingvistică; 

- capacitatea de a rezolva și dezvolta probleme cu ajutorul codului lingvistic; 

- sensibilitate la sensul, structura și funcțiile cuvintelor; 

- capacitatea de a folosi eficient cuvintele; 

6. Intrapersonală; 

- accesul la propriile trăiri și abilitatea de a le discrimina și exprima; 

- conștinetizarea propriilor cunoștințe, abilități, dorințe; 

- capacitatea de a rezolva probleme și de a genera produse prin cunoașterea de 

sine; 
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7. Interpersonală; 

- capacitatea de rezolva probleme prin interacțiunea cu ceilalți; 

- abilitatea de a discrimina și răspunde adecvat la manifestările și dorințele 

celorlalți; 

- capacitatea de a comunica permanent cu lumea exterioară; 

- crearea unor relații sociale pozitive; 

8. Corporal-kinestezică; 

- capacitatea de a rezolva probleme și de a genera produse cu ajutorul mișcării 

corpului; 

- îndemânare în manipularea obiectelor; 

- existența unei legături armonioase între acțiunile mentale și cele fizice. 

9. Existențială; 

- este identificată de H. Gardner ca fiind responsabilă de cunoașterea lumii; 

- este specifică filozofilor; 

Astfel, conform teoriei lui H. Gardner este evident că învățăm, gândim și creăm în 

moduri diferite, iar dezvoltarea potențialului nostru depinde de ceea ce învățăm și de cum 

învățăm cu inteligența noastră specifică. 
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EDUCAŢIA TIMPURIE – DEZVOLTAREA  

GLOBALĂ A PERSONALITĂŢII 

 

Prof. Enache Larisa 

 

Educația timpurie reprezintă totalitatea experiențelor individual realizate și social existente 

sau organizate, de care beneficiază copilul în primii ani de viață, cu rol de a proteja, crește și 

dezvolta ființa umană prin înzestrarea cu capacități și achiziții fizice, psihice, culturale 

specifice care să-i ofere identitate și demnitate proprie. Ea asigura fundamentele dezvoltării 

fizice și psihice sănătoase, ale dezvoltării sociale, spirituale și culturale complexe. Ceea ce 

învață copiii în primii ani reprezintă mai mult de jumătate decât vor învăța tot restul vieții. 

Educația timpurie se referă, strict la momentele de învățare ale copilului cu vârsta până 

la 3 ani, în conceptul românesc. Educația timpurie, în sensul mai larg, înseamnă dezvoltarea 

timpurie a copilului, presupune învățare, îngrijire și protecție. 

Educația timpurie se realizează ca educație informată (în familie, în relații de vecinătate 

și în relații comunitare, prin mass-media), ca educație formală (în creșe, grădinițe și alte 

instituții de ocrotire și educație) și sub forma educației non-formale (în cluburi sportive, 

cluburi ale copiilor și elevilor, dar și prin biblioteci, muzee, activități ale unor organizații 

nonguvernamentale ș.a.). 

Educația timpurie pentru valori reprezintă un tip de educație care își asuma misiunea și 

responsabilitatea de a promova valori în mod explicit și eficient prin finalități clare. 

În pedagogia româneasca educația timpurie reprezintă un concept nou. In 

mod tradițional, problematica pedagogica a copilului de 0-6/7 ani a fost considerată ca edu-

cație preșcolară.  

Scopul strategiei în domeniul educației timpurii a copilului este de a-i asigura fiecărui 

copil dreptul la educație și la dezvoltare deplină pentru a-i da posibilitatea să-și atingă 

potențialul maxim în acord cu standardele europene și internaționale. 

Focalizarea pe educația timpurie și anii preșcolarității este importantă deoarece aceasta 

este perioada când copiii se dezvoltă rapid și, dacă procesul de dezvoltare este neglijat în 

acest stadiu, este mult mai dificil și mai costisitor să compensezi aceste pierderi mai târziu.  

Acordând copilului atenția cuvenita, asigurându-i creșterea și educația, îi creăm condiții 

pentru a-și dezvolta o personalitate echilibrată și armonioasă. 
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Cei mai importanți sunt primii doi ani din viața, când apar cele mai semnificative 

schimbări din punct de vedere intelectual, emoțional, psihologic și social. 

Conceptul de educație timpurie se referă așadar la două dimensiuni: 

 începerea preocupărilor educaționale de la vârstele mici; 

 implicarea familiei și comunității în educarea copilului mic și preșcolar. 

În mod firesc, instituțiile de educație nu se pot substitui familiei, ci o sprijină 

și contribuie la dezvoltarea relațiilor intra- și extrafamiliale. Nici o instituție, oricât de bună ar 

fi ea, nu poate înlocui familia. Educația timpurie se preocupă de extinderea strategiilor de 

stimulare și dezvoltare a copilului și în familie. Aceasta prevede parteneriate active cu părinții 

copiilor, în așa fel încât aceștia să continue acasă ceea ce se realizează la creșă sau la 

grădiniță și chiar să-și îmbunătățească practicile parentale. Familia și comunitatea trebuie să 

participe activ și eficient încă din primul an de viață a copilului la creșterea, îngrijirea, 

sănătatea și educația copilului și până la intrarea lui la școală. 

Beneficiarii primari ai educației timpurii sunt copiii, iar beneficiarii secundari sunt părinții, 

educatorii și toți agenții educaționali din comunitate, iar prin efecte, societatea, în general. 

Premisele educației timpurii sunt următoarele: 

 vârsta timpurie este cea mai importanta perioadă pentru dezvoltarea personalității 

copilului; 

 perioada de la naștere până la intrarea în școală cere stimulare; 

 pentru dezvoltarea optimă a copilului este necesar parteneriatul educațional în 

familie, între familii, în comunitate, între instituții care au rol în creșterea, 

îngrijirea și educația copilului; 

 și părinții și educatorii au nevoie de sprijin în educarea copiilor. 

Educația timpurie presupune: 

 un început bun; 

 un parteneriat educațional (copii-familii-grădință-comunitate); 

 învățarea și dezvoltarea conform ritmului și nevoilor individuale. 

Educația timpurie în grădiniță se referă la: 

 învățarea prin joc; 

 participarea copiilor la alegerea activităților, jocurilor, jucăriilor; 

 organizarea adecvată a mediului ambiant; 

 parteneriatul educațional (grădință-familie-comunitate); 

 flexibilitatea strategiilor de predare-învățare-evaluare. 
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Educația timpurie oferă șanse egale de creștere, dezvoltare, îngrijire, educație, fără 

discriminare pentru copiii care provin din familii instabile, iară părinți, cu sănătate precară, cu 

deficiențe sau cu posibilități financiare scăzute. 

Principiile cele mai importante ale educației timpurii sunt: 

 Fiecare copil este unic, cu nevoile, trebuințele, particularitățile sale specifice. 

 Educația trebuie să țină cont de particularitățile individuale ale fiecărui copil. 

 Educația timpurie se referă la fiecare copil în parte, și nu la educația "copiilor". 

 Este imperativă respectarea nevoilor copiilor: 

a) de bază: îngrijire, cunoaștere, hrană; 

b) afective: dragoste, securitate afectivă, întărire pozitivă a acțiunilor; 

c) de acțiune: joc liber ales. 

În educația timpurie forma specifică de activitate a copilului este jocul, de aceea 

învățarea depinde la această vârstă de joc. Dezvoltarea copilului este dependentă de ocaziile 

pe care le oferă jocul. Jocul care asigură dezvoltarea este jocul liber ales, în concordanța cu 

nevoile și cerințele educative ale copilului. Oferind copiilor ocazii de joc și dându-le 

posibilitatea de a alege liber jocurile și jucăriile, se deschide motivația intrinseca pentru 

activitate și asumarea deciziilor și responsabilităților. 

Amenajarea mediului educațional prin arii sau domenii de activitate și joc constituie o 

formă optimă de realizare a alegerilor timpurii și a ocaziilor de experimentare. 

Ariile de stimulare sunt o expresie de curriculum creativ; o nouă manieră de organizare 

a spațiului educativ în care se petrece jocul și deci învățarea. Ele nu se confundă cu 

activitățile liber alese, organizate în momentele de "pauza" a procesului educativ. 

Grădinița este mediul ideal de conducere indirectă a dezvoltării personalității copiilor 

prin oferirea ocaziilor de explorare și relaționare prin joc și, astfel, de dezvoltare a 

personalității ca parte componentă a educației timpurii. 
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI  

DIN ACTIVITĂȚILE ONLINE 

 

Grigore Georgeta 

 

GRUPA: FLUTURAȘILOR (mare) 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: CUM ESTE, A FOST ȘI VA FI AICI PE PĂMÂNT? 

TITLUL/TEMA ACTIVITĂȚII:”De ziua Pământului”  

TIPUL ACTIVITĂȚII: activitate de consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată (DOS – EPS: „Să ocrotim Pământul!” 

– educație ecologică + DOS – AP: „Scrisoare către prietenul meu Pământul” – colaj) 

Activitatea a fost organizată în două părți: prima parte (DOS – EPS) s-a desfășurat pe 

zoom, cealaltă (DOS – AP) a fost realizată acasă, în familie și rezultatele au fost încărcate pe 

Kinderpedia, whatsapp și mail: 

‐ În introducere, am arătat copiilor o imagine cu planeta Pământ zâmbind, i-am 

anunțat că este Ziua Pământului și astăzi vom vedea cum putem „Să ocrotim 

Pământul!” și vom realiza o: „Scrisoare către prietenul meu Pământul”. 

‐ Am purtat o conversație cu copiii referitoare la lucrurile pe care le știu despre mediul 

înconjurător: apă, aer, spațiul verde, poluare, deșeuri și despre acțiunile omului, 

pozitive și negative asupra acestuia.  

‐ Le-am cerut să completeze enunțul: „Cel mai mult pe pământ îmi plac….”, în care 

copiii și-au exprimat preferințele, motivând alegerea făcută. 

‐ Tranziție: jocul de mim: „Ghicește ce fac eu!”, în care au imitat unele activităţi de 

protejare a mediului înconjurător (curăţarea parcului, îngrijirea plantelor, plantarea 

unui pomișor etc.) 

‐ Am citit o scrisoare de la un explorator care-i roagă pe copii să-l ajute în drumul lui 

în jurul Pământului și astfel, am prezentat copiilor imagini cu frumusețile 

pământului, din diferite zone ale globului (mare, munte, păduri, câmpuri, flora, 

fauna) și am discutat pe marginea acestora, copiii conştientizând rolul naturii în viaţa 

omului, precum şi rolul omului în natură.  
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‐ În continuare am arătat copiilor două imagini cu 

Pământul râzând și plângând și împreună am stabilit 

acțiuni ale omului care protejează natura și acțiuni care duc 

la deteriorarea acesteia, argumentând alegerea făcută. 

Am stabilit împreună: „Cum putem ajuta Pământul?” (îngrijind plantele și animalele, 

economisind apa, protejând natura, păstrând curățenia). 

‐ Tranziție: cântecul „Tot ce e pe lume” învățat anterior. 

‐ În final, copiii au fost apreciați pozitiv 

pentru participarea la activitate și li s-a propus 

ca acasă, în familie, să realizeze o scrisoare 

pentru prietenul lor Pământul, de ziua lui (DOS 

– AP). Împreună am stabilit ce pot face: să 

decupeze, să lipească, să deseneze elementele 

dorite, să aplice materiale din natură sau ceea ce 

mai vor ei.  

 

 

Am fost plăcut surprinsă de implicarea și creativitatea de care au dat dovadă copiii: unii 

au decupat din cărți, reviste, alții au desenat diferite elemente și apoi le-au decupat și le-au 

lipit, unii doar au desenat și au scris îndemnuri ecologice, chiar am primit și un aranjament 

floral (de la un copil care are curte).  

Poze cu rezultatele activității au fost încărcate de către părinți pe platforma 

Kinderpedia, pe grupul de Whatsapp și pe mail, fiecare copil primind feedback pentru 

lucrarea realizată. 
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Probleme întâmpinate:  

‐ unii părinți au dificultăți în a folosi dispozitivele electronice pentru lucrul on-line; 

‐ sunt și familii cu mai mulți copii și care se implică mai mult în activitățile cu 

școlarii; 

- un copil are ambii părinți analfabeți care nu se ocupă deloc de educația acestuia; 

- unii copii se pot concentra mai greu în activitatea on line, decât atunci când 

interacționăm direct în sala de grupă. 

 

Emoțiile: ce sunt, cum apar, cum se manifestă? 

Emoțiile sunt răspunsuri psihice de mare intensitate care presupun manifestări 

expresive, fiziologice și subiective tipice. Ele sunt însoțite de tendințe spre acțiune (apropiere 

sau îndepărtare de obiectul sau ființa care a declanșat emoția), ceea ce explică modificările 

fiziologice care însoțesc fenomenul emoției: înroșirea feței, creșterea ritmului cardiac, 

încordarea mușchilor, etc. 
 

 
 

În lucrarea sa Exprimarea emoțiilor la om și animal, Charles Darwin a identificat, pe 

baza modului în care emoțiile se manifestă în comportament, 9 emoții de bază. Acestea sunt: 

bucuria, interesul-excitația, surprinderea, tristețea (uneori desemnată ca deznădejde-

anxietate), furia, frica, dezgustul, disprețul și rușinea. Această clasificare a rămas valabilă 

până astăzi și este utilizată de cercetători. 

Cum se declanșează emoția? 

Există o dispută printre cercetători în legătură cu modul în care iau naștere emoțiile. 

Unii susțin că emoțiile sunt fenomene automate care se declanșează pe cale biologică, fără ca 

mecanismele psihologice să contribuie la apariția lor. Acest punct de vedere se bazează mai 

ales pe observația ca emoțiile (și mai ales modificările fiziologice care le însoțesc) apar 

extrem de repede, adesea înainte ca persoana să conștientizeze existența emoției. 

Alți cercetători afirmă că emoțiile sunt rezultatul evaluării de către persoană a situațiilor 

prin care trece și, ca urmare, consideră că emoția e mai mult un fenomen psihic decât unul 

biologic. 
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Punctul acesta de vedere se bazează pe constatarea că una și aceeași situație, în funcție 

de modul în care este percepută și evaluată de către persoană, va duce la emoții diferite sau la 

absența emoției. De exemplu, în preajma unui câine agresiv o persoană anxioasă va resimți 

teamă, dar un dresor experimentat va rămâne totuși stăpân pe sine. 

Emoţiile sunt declanşate cel mai adesea de către motive, sau mai bine zis de gradul de 

concordanţă sau neconcordanţă între motivele şi aspiraţiile unei persoane şi situaţiile concrete 

prin care trece. Astfel, când obţinem ceea ce ne dorim sau ceea ce avem nevoie vom resimţi 

emoţii pozitive. Dacă nu putem obţine ceea ce dorim vor rezulta emoţii negative precum 

tristeţea sau frustrarea. 

Emoţiile pot fi produse şi prin condiţionare. Dacă asociem de multe ori un obiect sau o 

situaţie cu o emoţie, reîntâlnirea situaţiei sau a obiectului respectiv va fi suficientă pentru a 

produce emoţia. De exemplu, dacă prezentăm unui bebeluș de mai multe ori un iepuraș alb și 

însoțim prezentarea iepurașului cu un zgomot puternic, ulterior bebelușul se va speria numai 

la apariția iepurașului. 

 

Cum se exprimă emoțiile? 

Diferitele emoții care apar la om pot fi recunoscute în general pe baza modificărilor 

expresiei feței, care variază în funcție de tipul emoției. Cu toții ne putem da seama după 

expresia facială dacă cineva e bine dispus sau trist, plictisit sau nervos. 

Studiile realizate pe subiecți orbi din naștere (care deci nu au putut să învețe de la 

ceilalţi cum să îşi exprime emoţiile) au arătat că expresia facială a emoțiilor este aceeași la 

toate popoarele lumii, fiind o însușire cu care ne naștem. 

De asemenea, studiile realizate pe nou-născuţi au arătat că expresiile emoţionale sunt 

înnăscute: variind gustul hranei oferite nou-născuţilor cercetătorii au putut să le inducă 

acestora expresii emoţionale asemănătoare cu ale adulţilor. 

Cu toate că expresia facială a emoţiilor este programată biologic, individul are totuşi 

destul control asupra modului în care îşi manifestă emoţiile. Expresia facială a emoţiei poate 

fi mascată, atenuată sau neutralizată. În plus, fiecare cultură îşi formulează reguli specifice în 

ceea ce priveşte exprimarea emoţiilor. 

S-a demonstrat că exprimarea facială a emoţiilor poate să influenţeze sau să modifice 

starea generală de spirit sau chiar emoţia însăşi. Astfel, contracţiile musculaturii faciale care 

apar în timpul emoţiilor negative precum frica sau furia generează, după caz, o creştere a 

impresiei subiective de frică sau furie ori deznădejde. 
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Acest lucru este valabil şi în cazul emoţiilor pozitive. Deci, dacă adoptăm o expresie 

veselă vom putea trece mai uşor peste momentele dificile. 
 

Emoțiile și organismul 

Cercetările fiziologului W. Cannon, începând cu 1915, au arătat că emoția declanșează 

brusc în organism un șir de reacții fiziologice: încetarea funcțiilor digestive, creșterea 

presiunii sanguine, a proporției de globule roșii și a vitezei de sedimentare, accelerarea 

bătăilor inimii și a respirației. Aceste manifestări apar ca urmare a activării sistemului nervos 

vegetativ și sunt menținute o perioadă mai lungă de timp datorită eliberării în sânge a 

hormonului numit cortizol de către glandele suprarenale. 

Aceste modificări fiziologice au rolul de a pune organismul în acord cu situația: prin 

suspendarea funcțiilor digestive și transferul masiv de energie către musculatură, organismul 

poate iniția răspunsuri comportamentale de tip atac sau fugă. 
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DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ 

A COPIILOR PREȘCOLARI 

 

Prof. Pavel Elena Mirabela 

 

Educația socio-emoțională este alcătuită din toate activitățile de învățare care duc la 

dobândirea experienței de comportare în societate, la formarea competențelor emoționale și 

sociale, a abilităților preșcolarilor de a înțelege, de a se exprima și de a-și regla emoțiile. 

Dezvoltarea socio-emoțională este foarte importantă la copilul preșcolar, vizând 

debutul vieții sociale și a modului în care reușește să se privească pe el însuși, dar și lumea 

din jurul lui.  

Vârsta preşcolară constituie o perioadă destul de lungă în care se produc însemnate 

schimbări în viaţa afectivă a copilului. Emoţiile şi sentimentele preşcolarului însoţesc toate 

manifestările lui, fie că este vorba de jocuri, de cântece, de activităţi educative, fie de 

îndeplinirea sarcinilor primite de la adulţi. Ele ocupă un loc important în viaţa copilului şi 

exercită o puternică influenţă asupra conduitei lui. Emoţia este o trăire a unei persoane faţă de 

un eveniment important pentru aceasta.  

Pentru a favoriza o bună adaptare socială şi menţinerea unei bune sănătăţi mentale, 

copiii trebuie să înveţe să recunoască ce simt pentru a putea vorbi despre emoţia pe care o au, 

trebuie să înveţe cum să facă deosebire între sentimentele interne şi exprimarea externă şi nu 

în ultimul rând să înveţe să identifice emoţia unei persoane din expresia ei exterioară pentru a 

putea, în felul acesta, să răspundă corespunzător. 

 

1. Dezvoltarea socio-emoțională a copiilor preșcolari – parte componentă a 

procesului educațional 

Părinții și educatorii știu că micuții au nevoie să creeze relații pentru a se dezvolta 

armonios, acest lucru fiind chiar mai important decât obținerea unor note foarte bune la 

școală. Abilitățile emoționale și sociale au un rol esențial în viața oamenilor, astfel încât 

copiii trebuie să le acceseze pentru a avea succesul dorit la maturitate. Adulții sunt cei care le 

oferă ajutor în acest sens, pentru că la vârsta preșcolară au loc schimbări multe în viața 

afectivă. 
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Trăirile unui copil sunt extrem de profunde, indiferent că și le exprimă în cadrul 

jocurilor, activităților educative sau când trebuie să ducă la bun sfârșit unele sarcini în 

familie, acestea exercitând o influență puternică asupra conduitei sale. Din acest motiv, cei 

mici trebuie să învețe ce înseamnă ceea ce simt, pentru că doar așa pot vorbi despre acest 

lucru, făcând deosebire între sentimentele lor și exprimarea acestora externă, fiind capabili să 

identifice emoțiile din expresia facială a unei persoane și reușind cu succes să-i răspundă într-

un mod adecvat.  

Astfel, există câteva competențe emoționale specifice, pe care trebuie să le aibă în vedere 

un educator care dorește să se asigure că preșcolarul reușește să evolueze în acest sens: 

recunoașterea emoțiilor, exprimarea emoțiilor, înțelegerea emoțiilor, reglarea/autoreglarea 

emoțiilor. 

Competențele sociale dezvoltate în perioada preșcolară sunt: inițierea și menținerea 

unei relații, integrarea într-un grup de prieteni. 

Dintre caracteristicile dezvoltării socio-emoționale la vârsta preșcolară pot fi amintite: 

 copilul încearcă să se identifice cu modelele oferite de părinții săi; 

 pentru a contracara criza de opoziție, copilul are nevoie de independență, acest 

lucru generând conduite pozitive; 

 acum apar diferite sentimente morale, cum ar fi rușinea, mulțumirea când este 

lăudat, atașamentul, dragostea pentru frați, prietenia; 

 în jurul vârstei de 4-5 ani apar reușitele de autocontrol, încrederea în forțele proprii, 

stăpânirea emoțiilor, conștientizarea regulilor de comportament și a normelor de 

conviețuire în societate etc. 

 

2. Influența literaturii, a jocului și a artei dramatizării în dezvoltarea socio-

emoțională a copiilor preșcolari 

Dezvoltarea socio-emoțională a copiilor preșcolari și implicațiile sale sunt studiate de 

specialiști în domeniul educației, dornici de a oferi societății adulți bine formați, care să 

respecte regulile. Activitățile muzicale, audierea poveștilor, cunoașterea naturii, desenul, 

jocurile didactice, dramatizarea ajută nespus la dezvoltarea emoțiilor, la îmbogățirea 

vocabularului, la rezolvarea unor probleme social-morale cu caracter specific și la 

îmbunătățirea abilităților estetice. 

Poveștile și basmele au scopul de a-i amuza pe copii, dar și de a-i educa să nu se lase 

pradă viciilor, să aibă sentimente pozitive, dezvoltându-se calități umane. Cărțile ilustrate 
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sunt de real ajutor, pentru că preșcolarul vede mai întâi imaginea și așa receptează mai ușor 

mesajul povestirii.  

Jocul reprezintă cea mai importantă sursă de învățare în lumea preșcolarilor, de altfel 

fiind și singura lor mare preocupare. Cei mici adoră jucăriile de diferite tipuri, de la banalele 

zornăitoare până la jucăriile educative, cele de construcție, puzzle, jucării din lemn și 

mașinuțe sau păpuși.  

Cu ajutorul jocului, cei mici reușesc să-și dezvolte latura emoțională, dar și pe cea 

socială: 

 învață despre regulile sociale; 

 cum să interacționeze cu ceilalți; 

 achiziționează abilități cognitive; 

 își dezvoltă capacitatea de memorare; 

 își dezvoltă limbajul. 

Un joc de dramatizare contribuie la educarea trăsăturilor pozitive de caracter, la 

formarea personalității copilului, mai ales la dezvoltarea socio-emoțională. Preșcolarii aprobă 

faptele bune și le dezaprobă pe cele rele. În timpul jocului, ei reușesc să-și însușească 

normele morale, trăiesc sentimentele de simpatie și prietenie pentru eroi și îi imită în timpul 

jocurilor cu prietenii.  

Jocul teatralizat este ideal pentru dezvoltarea emoțiilor și sentimentelor socio-umane 

de: prietenie, tovărășie, bunătate, compasiune. 

 

Exemple de bune practici desfășurate în activitatea on-line 

Grupa: Mare „Îngeraşii” 

Tema activităţii: Emoţii şi sentimente  

Subtema: Să ne descoperim!  

Tema zilei: Poieniţa cu emoţii 

Mijloc de realizare: Lectură după imagini/ povestea educatoarei 

Scop: Stimularea copiilor pe direcția unei exprimări emoționale deschise, autentice, 

spontane și descoperirea abilităților empatice, dezvoltarea spontaneității și exersarea 

potențialului creativ al copiilor, formarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți. 

Obiective: 

 Să identifice propriile emoții produse de povestea audiată; 

 Să asocieze numele unei emoții cu imaginea corespunzătoare; 

 Să verbalizeze ideile, gândurile, emoțiile, față de unele situații de viață; 
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 Să mimeze o emoție pozitivă; 

 Să recunoască expresia unei emoții; 

 Să rezolve sarcinile fişelor de lucru. 

Desfăşurarea activităţii: 

Activităţile s-au desfăşurat on-line. Povestea împreună cu imaginele sugestive şi fişele 

de lucru au fost postate pe platforma Kinderpedia, iar copiii au identificat emoţiile produse de 

povestea audiată, au asociat numele unei emoţii cu imaginea corespunzătoare, au verbalizat 

ideile, gândurile, emoţiile faţă de unele situaţii de viaţă, au mimat emoţiile prezentate. 

Copiii au redat conţinutul poveştii cu ajutorul imaginilor prezentate şi au precizat care 

sunt regulile pe care trebuie să le respectăm la grădiniţă. 

Pentru obţinerea performanţei, copiii au avut de rezolvat câteva fişe de lucru. 

Feedback-ul obţinut reprezintă fotografiile cu produsele activităţii realizare de copii.  
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CREATIVITATEA ȘI STIMULAREA  

ACESTEIA LA PREȘCOLARI 

 

Prof. înv. preșc. Antohe Monica 

 

Se ştie că vârsta preşcolară este perioada care se caracterizează printr-un remarcabil 

potenţial creativ ce trebuie fructificat, deoarece recuperările ulterioare vor fi minime. 

Receptivitatea şi curiozitatea copilului, bogăţia imaginaţiei, tendinţa sa către nou, dorinţa sa 

de a realiza ceva constructiv, pot fi puse adecvat în valoare prin multiple elemente pozitive în 

stimularea creativităţii potrivit vârstei preşcolare. Pentru a reuşi educarea creativităţii trebuie 

să ştim ce obiective să urmărim. Latura educaţiei care răspunde de această problemă este 

educaţia creativităţii.  

Obiectivele acesteia, la vârsta preşcolară, sunt :  

- îmbogăţirea reprezentărilor despre obiect, fenomen, situaţii;  

- formarea receptivităţii faţă de probleme;  

- însuşirea unor modalităţi de operare a gândirii;  

- însuşirea principalelor procedee imaginative;  

- dezvoltarea imaginaţiei reproductive şi a imaginaţiei anticipative ;  

- cultivarea spontaneităţii şi independenţei;  

- formarea capacităţii de exprimare a propriilor idei şi soluţii. 

În grădiniţă, întreg procesul instructiv-educativ se realizează prin joc. Pentru a stimula 

creativitatea copiilor, folosim metode şi materiale diverse, atractive, inedite în concordanţă cu 

caracteristicile de vârstă, cu particularitățile individuale și care să fructifice la maxim 

potențialul creativ al copiilor. Metodele utilizate în grădiniţă sunt atât clasice, cât şi moderne. 

Doar tactul, talentul și creativitatea educatoarei poate transforma orice metodă folosită într-un 

moment deosebit, încărcat emoţional, în aşa fel încât să-l determine pe copilul preşcolar să îşi 

folosească gândirea şi creativitatea pentru a descoperi informaţii şi lucruri noi, folosindu-se 

de cunoștințele dobândite anterior. 

Atunci când abordăm problema creativităţii preşcolarului şi chiar a talentelor 

manifestate precoce, ar fi greşit şi incomplet să ne referim doar la ceea ce este vizibil pentru 

toată lumea, adică la talentele artistice, cele sportive, sau cele tehnice.  

Creativitatea depistată şi cultivată la preşcolar poate deveni mai târziu un mare bun în 
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folosul lui, dar și al societății. Atât acţiunile, cât şi raportările preferenţiale ale copiilor nu au 

desigur numai direcţii artistice, ci mii şi mii de alte direcţii. La fel şi creativitatea pe care ele 

o determină. Datoria educatoarei este să le descopere, dar și găsească şi alte modalităţi decât 

cele clasice alte desenului, muzicii, recitărilor, modelajului, şi a altor câteva ce au fost 

adăugate pe parcursul modernizării practicilor pedagogice, să inventeze jocuri, activităţi, 

strategii de stimulare şi de atragere a interesului copiilor care să poată valorifica tocmai ce are 

caracteristic preşcolarul ca aptitudini, deoarece numai prin dezvoltarea armonioasă a 

creativităţii fiecărei persoane se asigură respectarea ritmului maxim de dezvoltare socială. 

Din unele cercetări existente privind influenţa familiei, rezultă că dezvoltarea 

personalităţii creatoare este favorizată de o afecţiune moderată a părinţilor faţă de copii, 

combinată cu încurajarea independenţei lor intelectuale şi cu crearea de ocazii care să 

favorizeze dezvoltarea intereselor şi aptitudinilor pentru diferite domenii de activitate. Fie că 

este vorba de familie sau de mediul educaţional, printre condiţiile care facilitează dezvoltarea 

conduitei creatoare se pot enumera: limitarea constrângerii şi a factorilor care produc 

frustrare, încurajarea comunicării, a acceptării unui risc rezonabil.  

În grădiniţă sunt unele condiţii şi situaţii specifice care pot duce la dezvoltarea spiritului 

investigativ, a gândirii divergente, a atitudinii creative.  

Astfel de condiţii şi situaţii pot fi:  

- încurajarea preşcolarilor să pună întrebări,  

- să fie activi prin operare cu idei şi obiecte,  

- să discute şi să dezbată,  

- să facă critici constructive,  

- să folosească tehnici noi.  

Apariţia unei idei noi, creatoare nu este un proces simplu şi facil. Ea trebuie să învingă 

numeroase bariere înainte de a fi realizată în practică. 

În concluzie, toate activităţile desfăşurate de copii în grădiniţă conduc spre stimularea şi 

educarea creativităţii lor. Acest lucru nu ar fi însă posibil fără o bună pregătire a educatoarei. 

După A. Haven, „oamenii ar fi mult mai creativi dacă li s-ar explica în ce constă, de fapt, 

noţiunea de creativitate”. 

Cercetările pe tema creativităţii au demonstrat că o atitudine pozitivă, deschisă a 

educatoarei faţă de creativitate este o condiție esențială pentru un învăţământ creativ. Una din 

principalele condiţii a stimulării și cultivării potențialului creativ al copiilor este ca orice 

cadru didactic să posede un bagaj minim de cunoştinţe despre noţiunea de creativitate, 
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factorii facilitatori şi inhibatori ai acesteia, cunoaşterea, nu doar teoretică, a metodelor de 

stimulare a creativităţii. 

O altă condiţie pentru stimularea creativităţii preşcolarilor este respectarea 

particularităţilor de vârstă şi individuale şi respectarea manifestărilor creative ale copiilor. 

Acest lucru nu este deloc uşor deoarece preşcolarii creativi sunt foarte entuziaşti, curioşi, 

uneori chiar rebeli şi trebuie să le menţinem atenţia crescută în permanenţă, fără însă a neglija 

restul grupei. 

Prin intermediul activităţilor desfăşurate zilnic la grădiniţă, cadrul didactic trebuie să 

urmărească identificarea, stimularea şi dezvoltarea potenţialului creativ al preşcolarului, 

devenind ea însăși un model de creativitate în ochii preșcolarilor și ai săi. 
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CARTEA ŞI ROLUL EI ÎN DESFĂȘURAREA  

ACTIVITĂȚII DIDACTICE DIN GRĂDINIȚĂ 

 

prof. Pătru Adriana Elena 

 

„Cartea reflectă ca o oglindă lungul şir de secole al vieţii omenirii, istoria luptei sale 

pentru existenţă, pentru un viitor mai luminos, suferinţele, bucuriile, înfrângerile şi biruinţele 

sale toate. Iubiţi cartea, îngrijiţi-o şi citiţi cât mai mult. Cartea ne este prieten credincios, de 

nădejde.” (G.F. Morozov) 

Cartea îndeplineşte numeroase funcţii. Între acestea cea mai înaltă menire a cărţii e cea 

instructiv-educativă. Întregul proces de învăţământ, de la cel preşcolar la cel post-universitar 

se bazează pe cartea-manual. Transmiterea sistematică şi cât mai completă a cunoştinţelor 

dobândite de omenire de-a lungul timpului prin stăruitoare eforturi nu se poate face decât prin 

intermediul şcolii, al cărţilor şcolare. 

Efortul şi dorinţa spre lectură continuă sistematic, vizând o perspectivă, reprezintă 

condiţia oricărui succes personal. Importanţa lecturii este evidentă şi mereu actuală. E un 

instrument care dezvoltă posibilitatea de comunicare între oameni, făcându-se ecoul 

capacităţilor de gândire şi limbaj. 
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Alegerea cărţilor potrivite este numai primul pas. Al doilea pas şi tot atât de important 

este deprinderea lecturii, obţinerea eficienţei ei maxime în urma citirii unei cărţi. 

Referindu-ne la preșcolari, cartea reunește unele dintre cele mai frumoase versuri și 

povestiri ale scriitorilor clasici, pe care copiii așezați lângă părinții lor, să le asculte, să le 

„guste” muzicalitatea, atmosfera, să le descifreze imaginile. Tocmai de aceea textele se 

pretează lecturii, ascultării, nu învățării „pe de rost”. Se pot iniția și jocuri „Ce vers îți 

amintești din...?”; „Ce ți-a plăcut cel mai mult...?” Ce înțelegi tu prin...?”. Mintea celor mici 

este atât de scormonitoare, de însetată de curiozitate... imaginația e un miracol ce nu le dă 

pace... Copilul se joacă cu vorbele, cu imagini din cărți, creează, fabulează. Jucați-vă cu ei cu 

imaginile artistice din versurile lui Eminescu, Arghezi, Coșbuc, Topârceanu. Ce alte exemple 

mai minunate de sensibilitate, de frumos, de vorbă românească le puteți oferi? 

În grădiniță, cartea prilejuiește organizarea unor jocuri-exercițiu pentru dezvoltarea 

vorbirii, a auzului fonematic, pentru educație estetica, a simțului ritmului, dar și pentru 

cultivarea imaginației, a flexibilității gândirii. Frumos ilustrată cartea dăruiește copiilor 

bucuria și căldura jocului alături de părinți, de cei pe care îi iubesc. 

Grădinița este instituția unde se manifestă și sunt încurajate experiențele de debut ale 

copilului în domeniul limbajului, locul în care se înregistrează primele contacte ale acestuia 

cu cartea, cu limbajul scris și în consecință, primele experiențe ale copilului în domeniul 

cititului și scrisului. Încă de la vârstă preșcolară copiii trebuie să dobândească capacitatea de 

a comunica, de a-și exprima gândurile, sentimentele, impresiile, de a reda în mod inteligibil și 

cursiv o poveste, o întâmplare sau un fapt trăit. 
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În cadrul grădiniței copilul are primul contact cu lectura, cu povestea, cu poezia, cu 

cartea. Imaginile, desenele din cărți atrag atenția copilului făcându-l să reacționeze instinctiv. 

Desenele nu reprezintă doar imagini ci și acte pline de semnificație. Un desen devine astfel 

un simbol care evocă un obiect, o imagine, o idee, o noțiune sau un sentiment.  

Urmărind comportamentul copiilor în contactul cu cartea, sub îndrumarea mai mult sau 

mai puțin directă am concluzionat următoarele: rolul cărții în pregătirea acțiunii de citit este 

esențial; timpul are o valoare aparte în formarea motivației interioare pentru citit prin 

recepționarea cuvintelor de timpuriu (ceea ce depășește domeniu psihomotor). A învăța să 

citească și a iubi acest lucru, implică anumite cerințe psihopedagogice care trebuie respectate 

de adult (educatoare, membru al familiei) în dirijarea copilului. Oferirea cărților să fie 

persuasivă la dispoziția copilului, sugerându-i cu ce să înceapă. Când va ști să citească, va 

cere ajutor pentru o carte mai complicată. A da ajutor este o plăcere pentru ceilalți copii, în 

cazul grupelor eterogene (fapt ce implică coordonata socio-afectivă). De asemeni trebuie 

creat momentul în care, împreună cu copilul, să se povestească despre carte.  

„Lectura – spunea istoricul N. Iorga – joacă un rol important în viaţa copiilor, un rol 

mai mare decât în viaţa celor vârstnici. Cartea citită în copilărie rămâne prezentă în amintire 

aproape toată viaţa şi influenţează dezvoltarea ulterioară a copiilor. Din cărţile pe care le 

citesc, copiii îşi formează o anumită concepţie asupra lumii, cărţile formează la ei anumite 

norme de conduită.” 

 
 

Bibliografie: 
 
1. Slama Cazacu T., „Lectura – diverse finalități și niveluri de complexitate, Buletin de informare 
științifică și documentare”, Constanța, 1990. 
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JOCUL – ACTIVITATE FUNDAMENTALĂ  

LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ 

 

Prof. Diaconeasa Elena-Simona 

 

Jocul este activitatea principală a copilului, deoarece acesta stimulează dezvoltarea 

acestuia şi susţine cele mai importante modificări ale psihicului copilului, activând o altfel de 

cunoaştere. Jocul îi ajută pe copii să-şi formeze şi consolideze competenţe pe care le vor 

folosi pe toată durata vieţii, iar lipsa lui poate avea ca urmare o dezvoltare incompletă. 

Jocul face legătura cu munca, este legătura între copilărie și maturitate. Jocul, 

învățătura și munca își găsesc corespondentul în cele trei mari trepte evolutive care se 

exprimă cronologic prin: perioada preşcolară (2/3 – 6/7 ani), perioada şcolară (7 – 18/19 ani), 

tinerețea (18/19 – 21/22 ani). 

Jocul îl pregătește pe copil pentru muncă în mai multe direcții: pe de o parte, activitatea 

ludică îl întărește pe plan fizic, dezvoltându-i o serie de capacități și competențe de ordin 

psihologic, iar pe de altă parte, jocul îi determină formarea de priceperi, deprinderi, 

obișnuințe pentru cooperarea cu ceilalți, pentru sincronizarea acțiunilor proprii cu ale 

celorlalți și pentru îmbinarea efortului comun în vederea atingerii unui scop, și, nu în ultimul 

rând, jocul creează bună dispoziție, relaxare și ajută la refacerea forțelor. 

În viaţa de fiecare zi a copilului, jocul ocupă un rol important prin care acesta își 

satisface imediat, după necesități, anumite dorințe, acționând necondiționat și conștient în 

propria lume creată de el.  

Jocul este o componentă importantă pentru asigurarea caracterului formativ al 

procesului instructiv-educativ în grădiniță. Prin joc copilul se dezvoltă pe mai multe planuri: 

- sub aspect socio-emoțional, deoarece jocul contribuie alături de mai mulți factori la 

dezvoltarea competenței sociale, fiind un proces de dezvoltare socio-culturală; 

- sub aspectul relaționării și comunicării, jocul îi îmbogățește și stimulează dezvoltarea 

limbajului. Pe măsură ce copilul se joacă cu obiectele și descoperă sensul și relații 

noi, dezvoltarea limbajului se intensifică. Jocul îi stimulează limbajul, introduce și 

clarifică unele concepte noi, motivează utilizarea și exersarea limbajului, încurajează 

gândirea; 
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- sub aspect fizic, locomotor, deoarece există o multitudine de jocuri care implică 

mișcare fizică, iar aceasta solicită corpul și creează forță și rezistență, promovând o 

buna formă fizică. O serie de deprinderi motorii fundamentale, atât în domeniul 

motricității generale, cât și în cel al motricității fine, depind nu numai de maturizare, 

ci trebuie îmbunătățite prin instruire și exersare, jocul oferind ocazii ideale în acest 

sens. Activităţile ludice în grădiniţa de copii se pot divide în activităţi la alegere 

(realizate dimineața și după-amiază) şi de învăţare dirijată. 

Activităţile liber alese sau la alegerea copiilor se realizează prin joc şi diferite activităţi 

ocupaţionale. Activităţile ocupaţionale se desfăşoară la sugestia educatoarei sau din iniţiativa 

copiilor. Prin astfel de jocuri copiii se apropie de activităţile zilnice, practice. Se pot realiza 

pe grupuri mici de copii, care sunt omogene şi permit tratarea diferenţiată a copiilor. 

Activităţile de învăţare dirijată (comune sau obligatorii) au următoarele forme de 

realizare: joc simbolic – joc de manipulare, de imitare, de creaţie; joc cu reguli sau joc 

didactic; jocuri distractive; jocuri de mişcare; jocuri libere; jocuri axate pe comunicare; jocuri 

cu caracter socio-emoţional; jocuri muzicale sau jocuri cu text şi cânt. 

Activităţile ludice din grădiniţă trebuie să satisfacă următoarele cerinţe: 

- să se îmbine în mod armonios; 

- să satisfacă necesităţile cognitive, afective şi de mişcare ale copiilor; 

- să stimuleze creativitatea acestora; 

- să contribuie la socializarea acestora; 

- să asigure independenţa copiilor. 

Jocul ţine de esenţa secvenţelor de învăţare din educaţia timpurie, deoarece experienţele 

bogate în jocuri sunt adevărate ocazii de dezvoltare pentru copii, care pot astfel să ajungă la 

autocunoaştere şi să cunoască şi gestioneze lumea înconjurătoare. Cu ajutorul jocului copilul 

își imaginează altă lume, se bucură de prieteni, compune și recompune mediul. Jocul duce la 

dezvoltarea puternică şi solidă a concepţiei despre sine; îi ajută pe copii să simtă că îi pot 

influenţa pe cei din jurul său, că pot crea armonie şi ordine, toate acestea într-o manieră 

pozitivă şi acceptabilă. Abilitatea de joc, atât cu obiecte, cât şi cu idei îi motivează, îi 

stimulează în găsirea de soluţii şi rezolvarea problemelor, să persevereze în rezolvarea 

sarcinii date. Astfel, jocul devine o activitate de conştientizare internă, o legătură între copil 

şi obiectele explorate, de armonizare a gândirii, simţirii, și voinței la copil. 

Recunoaşterea jocului în grădiniţă ca activitate fundamentală se bazează pe disponi-

bilităţile reale ale copilului de a fi instruit şi educat prin joc, dar şi jocul, prin natura lui, 

dispune de valenţe formative deosebite: implicat organic în procesul instruirii, el dezvoltă 
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spiritul de observaţie şi de investigaţie, cultivă imaginaţia şi gândirea creatoare, orientează 

activitatea psihică, pune în acţiune forţele psihice capabile de performanţe deosebite, 

disciplinează conduita morală şi caracterială, contribuie, în sfârşit, la formarea mai rapidă şi 

mai eficientă a mecanismelor psihice care înlesnesc şi condiţionează învăţarea, munca şi 

creaţia, la nivelul posibilităţilor autentice ale copiilor (Popescu, 1994, 32). 

Jocul este condiționat ca realitate psihocomportamentală de o motivație intrinsecă și de 

un permanent fond stenic de satisfacție. Totuși, treptat, pe măsură ce jocurile evoluează și se 

complică intervin și motivele indirecte, interdicții, respectarea unor reguli etc. Aceasta este 

etapa care marchează tranziţia de la jocul pur la alte activităţi complexe cum sunt învăţarea şi 

munca. Prin activitatea de joc, copiii exersează comunicarea, folosind semne nonverbale, 

utilizând cuvinte din diverse domenii de activitate, iar astfel îşi manifestă creativitatea. Cu 

ajutorul jocului, copiii învaţă să identifice lucrurile din jur, îşi îmbogăţesc cunoştinţele, îşi 

îndeplinesc necesitatea de a face mişcare, dobândesc încredere în ei înşişi. Prin joc, 

preşcolarul îşi imaginează întreg potenţialul psihic, îşi cultivă iniţiativa, inventivitatea, 

flexibilitatea gândirii, îşi dezvoltă spiritul de cooperare, de echipă. 
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