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CUVÎNT ÎNAINTE

C

EEA ce ştim, credem şi gîndim despre copil se reﬂectă în tot ceea ce facem pentru el... Niciodată nu vom putea şti totul despre copil, dar cu cît ne vom apropia
mai mult de el şi îl vom înţelege mai bine, cu atît vom învăţa mai multe despre ceea ce ar trebui să facem pentru a-l ajuta să crească şi să se dezvolte la nivelul
întregului potenţial de care dispune.
În educaţie nu există reţete! Există experienţă acumulată, există idei şi teorii bazate pe noi cercetări, există practici conﬁrmate în timp care şi-au demonstrat
avantajele, există valori, principii, reguli, dar nu există reţete. Pentru că ﬁecare copil este unic, pentru că ﬁecare grup de copii este unic, pentru că ﬁecare cadru
didactic este unic, pentru că ﬁecare familie este unică — pentru ﬁecare în parte aplicîndu-se metode speciﬁce de educaţie! De aceea succesul educaţiei se bazează
pe adaptarea demersului educaţional la necesităţile individuale ale ﬁecărui copil!
Ideile cuprinse au ca reper primordial COPILUL!
Ghidul de faţă reprezintă un instrument de lucru pentru cadrele didactice care lucrează cu copii de la 1 la 7 ani, avînd ca obiective:
– de a crea o perspectivă comună şi unitară în rîndul tuturor cadrelor didactice asupra dezvoltării copilului şi a educaţiei în perioada timpurie;
– de a promova practicile educaţionale care stimulează şi susţin dezvoltarea copilului;
– de a sprijini alegerile şi a argumenta deciziile pedagogice ale cadrelor didactice în practica zilnică;
– de a oferi sprijin în aplicarea cerinţelor „Curricumul-ului educaţiei copiilor de vîrstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în Republica Moldova Naţional.
Ghidul este construit pe o axă principală: de la teorie la practică.
Orice teorie devine sterilă dacă nu este însoţită de o practică ce îi poate conﬁrma valoarea. Precum orice practică devine improvizaţie dacă nu este susţinută
de argumente ştiinţiﬁce.
Primele cinci capitole conturează universul teoretic al educaţiei timpurii, perspectiva psihopedagogică actuală privind educaţia copilului mic
şi argumentele adoptării acestei perspective, principiile de bază care trebuie să stea la baza aplicării acestei abordări a copilului, a practicilor educaţionale, precum
şi obiectivele pe care trebuie să le avem în vedere în perioada 1-7 ani, înaintea debutului copilului în lumea şcolară. De asemenea sunt prezentate numeroase
argumente care susţin:
– avantajele abordării holiste (globale) a copilului, acordîndu-se atenţie în egală măsură dezvoltării acestuia atît în plan ﬁzic, al sănătăţii, precum şi în plan
cognitiv şi socioemoţional;
– necesitatea respectării unicităţii ﬁecărui copil prin adaptarea educaţiei la nevoile, interesele şi ritmul individual de dezvoltare a copilului.
Ideea principală este că învăţarea şi dezvoltarea copilului de la 1 la 7 ani trebuie abordate dintr-o perspectivă integrată:
•

abordarea integrată a curriculum-ului, proiectarea de unităţi tematice (Cap. 6). Cadrul didactic va regăsi recomandări despre cum să abordăm integrat
curriculum-ul şi cum să proiectăm o unitate tematică;

•

corelarea ariilor curriculare cu centrele de activitate, prin obiectivele de referinţă şi activitatea copiilor (Cap. 7). Sunt date exemple concrete despre cum
se pot corela ariile curriculare cu centrele de activitate;
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•

valoriﬁcarea jocului ca modalitate de abordare integrată atît dezvoltării copilului, cît şi a curriculum-ului (Cap. 8). Cadrele didactice vor regăsi
modalităţi de abordare a jocului şi mai ales a jocului liber, ca activitate dominantă şi integrată de abordare a dezvoltării şi învăţării copilului, precum
şi recomandări de valoriﬁcare a jocului;

•

organizarea mediului de învăţare (Cap. 9). Se pune un accent deosebit pe importanţa organizării unui mediu care să stimuleze în egală măsură toate
domeniile dezvoltării şi să permită proiectarea de unităţi tematice interdisciplinare; sunt prezentate exemple de materiale şi modalităţi şi cerinţe
de utilizare a lor în ﬁecare centru de activitate;

•

modul de interacţiune şi comunicare cu copilul (Cap. 10). Se atrage atenţia cadrelor didactice la importanţa modului de relaţionare
şi comunicare a copilului, care are un rol hotărîtor în stimularea dezvoltării acestuia sub toate aspectele;

•

utilizarea strategiilor didactice centrate pe individualizare, descoperire, cooperare, prin modul de evaluare şi planiﬁcare a programului zilnic
(Cap. 11). Cadrul didactic va putea găsi exemple de strategii care sunt cele mai eﬁciente pentru a răspunde nevoilor individuale ale copilului şi care
încurajează comportamentul natural explorator al copilului şi stimulează cooperarea între copii; totodată cadrele didactice vor înţelege că prin modul de
planiﬁcare şi organizare a programului zilnic, putem demonstra că atenţia noastră este aceea de a aborda integrat dezvoltarea şi învăţarea copilului, prin
modul în care este valoriﬁcat ﬁecare moment al zilei;

•

parteneriatul dintre creşă/grădiniţă, familie şi comunitate (Cap. 12). Cadrele didactice vor regăsi argumente în favoarea necesităţii creării unei unităţi de
acţiune între cadrul didactic şi părinţi şi a importanţei bazării parteneriatului dintre creşă/grădiniţă şi familie pe încredere, respect, cunoaştere şi comunicare;
abordarea integrată a învăţării şi dezvoltării copilului presupune existenţa unui solid parteneriat şi a concentrării tuturor eforturilor adulţilor asupra
necesităţilor şi cerinţelor individuale ale copilului;

•

recomandările metodologice pentru ﬁecare arie curriculară care abordează în mod integrat proiectarea activităţilor pornind de la speciﬁcul unei arii
curriculare (Cap. 13). Se oferă exemple de activităţi tematice care pornesc de la obiectivele de referinţă ale unei arii curriculare, dar stabilesc punte de
corelare cu obiectivele de referinţă ale altor arii curriculare prin implicarea copiilor în activităţi diverse în centrele de activitate.

Dacă primele cinci capitole au o mai mare încărcătură teoretică, următoarele capitole au îmbinat aspectele teoretice cu cele practice, prezentînd mult exemple,
recomandări şi sugestii practice considerate utile cadrelor didactice, ultimul capitol ﬁind destinat în exclusivitate exemplelor. Gradarea progresivă de la teorie
la practică a oferit cadrelor didactice un argument, o explicaţie pentru alegerile şi recomandările didactice prezentate în promovarea şi susţinerea unei noi
perspective asupra educaţiei copilului în perioada de la 1 la 7 ani.
Înainte de a lua o decizie privind modul în care dorim să educăm copilul, să-l ajutăm să crească şi să se dezvolte, trebuie să ﬁm foarte bine pregătiţi şi convinşi
că prin intervenţiile noastre nu distrugem ceea ce are copilul mai de valoare: dorinţa şi nevoia de cunoaştere, dorinţa şi nevoia de mişcare, dorinţa şi nevoia de
a comunica, dorinţa şi nevoia de explorare, dorinţa şi nevoia de a se juca. Copilul învaţă facînd, nu doar privindu-ne pe noi, adulţii, ce facem! Să-i oferim deci
oportunităţile de a învăţa, asigurîndu-i protecţia, siguranţa şi sănătatea! Şi, mai presus de toate, să-l iubim!
Autorii
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INTRODUCERE
Toţi ne dorim copii sănătoşi,
dezvoltaţi normal, fericiţi, dornici
de a învăţa, plini de energie, care
să ne umple de satisfacţie prin
ceea ce ştiu, prin ceea ce pot să
facă, prin felul în care se poartă şi
gîndesc. Totul depinde în cea mai
mare măsură de noi, adulţii. Noi
suntem primii în care ei au cea mai
mare încredere şi care le decide
startul în viaţă!

C

OPILĂRIA timpurie reprezintă cea mai importantă perioadă
din viaţa unui individ prin consecinţele durabile pe care le
are asupra dezvoltării ulterioare a acestuia. Ultimii douăzeci de
ani au adunat numeroase dovezi în acest sens şi au determinat
schimbări majore asupra modului în care este privită această
perioadă şi, mai ales, asupra practicilor de îngrijire şi educaţie a
copilului mic.
Acest ghid face parte din setul de documente de politică
educaţională importante în Republica Moldova, care deﬁnesc
spaţiul educaţiei timpurii de la 1 la 7 ani1, alături de standardele de dezvoltare şi învăţare în perioada timpurie, de
standardele profesionale pentru cadrele didactice care lucrează în servicii de educaţie timpurie şi de curriculumul naţional al educaţiei timpurii. Toate aceste documente trasează conturul concepţiei despre copilul mic, al
concepţiei despre educaţia timpurie şi importanţa ei, al practicilor dorite în educaţia timpurie, al proﬁlului
educatorului în perioada timpurie şi, nu mai puţin important, al ﬁnalităţilor acestei perioade.
Fiecare copil este unic, iar unicitatea lui reprezintă punctul de plecare în luarea deciziilor privind dezvoltarea
deplină. Recunoaşterea şi cunoaşterea îndeaproape a unicităţii lui ne vor ajuta să ştim cum să-l ajutăm.

1

După adoptarea Convenţiei Internaţionale privind Drepturile Copilului în 1989 de către 128 de state, în
martie 1990, la Jomtien, în Thailanda, a avut loc Conferinţa Mondială „Educaţie pentru Toţi”. Declaraţia
de la Jomtien a marcat un moment important pentru educaţia timpurie întrucît a subliniat ideea că:
„Învăţarea începe de la naştere. Acest fapt atrage nevoia de educaţie şi îngrijire timpurie, ce pot ﬁ asigurate
prin implicarea corespunzătoare a familiilor, a comunităţilor şi a programelor instituţionale.”
Mişcarea mondială Educaţia pentru Toţi, lansată în 1990, reprezintă un angajament la nivel global
pentru a oferi o educaţie de bază de calitate pentru toţi copiii, tinerii şi adulţii prin universalizarea
educaţiei primare şi reducerea analfabetismului, pînă la ﬁnalul deceniului. 10 ani mai tîrziu, la Forumul
de la Dakar (2000), cînd s-a realizat evaluarea îndeplinirii obiectivelor Educaţiei pentru Toţi, întrucît
acestea nu au fost îndeplinite la nivel global, comunitatea internaţională a identiﬁcat şase categorii de
obiective ale Educaţiei pentru Toţi, care au ca scop întîmpinarea nevoilor de învăţare ale copiilor, tinerilor
şi adulţilor. Obiectivele au fost propuse pentru a ﬁ realizate pînă în anul 2015.
Primul obiectiv global se referă la extinderea şi îmbunătăţirea serviciilor de educaţie şi îngrijire
timpurie. Perspectiva adoptată la Jomtien a fost aceea a unei abordări holiste asupra copilăriei, prin

aceasta înţelegînd integrarea tuturor serviciilor ce vizează sănătatea, nutriţia, igiena, dezvoltarea din
punct de vedere cognitiv şi socio-emoţional a copilului. Doar o astfel de abordare holistă poate duce la
atingerea obiectivelor.
UNESCO este organismul internaţional mandatat să coordoneze eforturile internaţionale pentru
atingerea obiectivelor Educaţiei pentru Toţi.
La nivel internaţional, pentru a putea monitoriza cu mai mare uşurinţă atingerea obiectivelor, copilăria
timpurie a fost deﬁnită şi consacrată ca şi concept desemnînd perioada cuprinsă între naştere şi 8 ani. În
întreaga lume, serviciile de educaţie şi îngrijire timpurie se adresează, de obicei, copiilor de la naştere şi
pînă la intrarea în şcoală, ﬁind deseori separate: servicii pentru copii de pînă la 3 ani şi pentru copii de la
3 ani pînă la intrarea în şcoală. Vîrsta intrării în şcoală variază de la ţară la ţară, dar în general se consideră
că pînă la 8 ani toţi copiii din lume sunt cuprinşi în învăţămîntul primar.
Periodizarea copilăriei timpurii de la naştere la 8 ani are ca reper elaborarea politicilor integrate de
educaţie, îngrijire şi sănătate necesare asigurării bunăstării copiilor în perioada cea mai vulnerabilă a
vieţii.
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1. DEZVOLTAREA COPILULUI.
CONCEPTE ŞI TERMINOLOGIE DE BAZĂ2
Sumar
Acest capitol prezintă conceptele de bază referitoare la:
• Creşterea, îngrijirea şi dezvoltarea copilului
• Domeniile de dezvoltare a copilului
• Factorii care determină creşterea şi dezvoltarea copilului
Îngrijirea reprezintă factorul
principal în dezvoltarea optimă a
copilului.
Conceptul îngrijirii este strîns
legat de cel al dezvoltării.
A îngriji înseamnă a răspunde
necesităţilor fundamentale ale
copilului, ce ţin de:
• protecţie,
• alimentaţie,
• asistenţă medicală,
• dragoste şi afecţiune,
• interacţiune şi stimulare,
• securitate.

Creşterea şi dezvoltarea
Cunoaşterea creşterii şi dezvoltării
normale a copilului este absolut
necesară pentru înţelegerea
ﬁziologiei şi patologiei acestei
vîrste.

Îngrijirea include totalitatea acţiunilor întreprinse de îngrijitorii parentali, non-parentali şi comunitate în vederea
asigurării sănătăţii, alimentaţiei, dezvoltării psihosociale şi cognitive a copilului.
Îngrijirea înseamnă mai mult decît „a spăla“ sau „a avea grijă“. Ea deﬁneşte totalitatea practicilor urmate de părinţi,
îngrijitori non-parentali (educatori, medici) şi comunităţi, care protejează şi promovează sănătatea, alimentarea, dezvoltarea psihosocială şi cognitivă a copilului. Prin urmare, îngrijirea este factorul-cheie pentru dezvoltarea reuşită a
copilului.
Nevoile copilului nu apar izolat; ele se manifestă simultan şi solicită răspunsuri prompt. Adeseori, atunci cînd copilul este mic, părinţii aproape că nu conversează cu el, îi pun biberonul în gură şi îl îngrijesc ca pe un obiect. Chiar
dacă părinţii răspund necesităţilor esenţiale ale copilului — se adresează medicului în caz de urgenţă, îi oferă un
mediu sigur şi protejat etc. — ulterior acest copil ar putea să se perceapă singur ca un obiect, nu va avea iniţiative
şi se va integra diﬁcil în grup sau comunitate.
Prin urmare, un mediu favorabil pentru dezvoltarea copilului va răspunde tuturor acestor necesităţi în acelaşi timp.
Principalele acţiuni de îngrijire vor include minimum: asigurarea securităţii, oferirea căminului, îmbrăcămintei, hrănii,
prevenirea şi tratamentul bolilor, afecţiune, comunicare şi stimulare, joc, socializarea copilului.
Creşterea se referă la schimbările speciﬁce de ordin ﬁzic şi creşterea în dimensiune. De exemplu, sporirea
numărului de celule sau creşterea în dimensiune a celulelor existente duce la creşterea în înălţime, greutate,
lungimea membrelor, precum şi la modiﬁcarea formei corpului. Astfel de modiﬁcări pot ﬁ măsurate cu uşurinţă.
2

După Landers, Cassie, A Basic Course in Early Child Development Developmental Pediatrics, Milestones in Early Childhood, Early Childhood Respurce Pack,
UNICEF, 2002.
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Creştere mai înseamnă şi diferenţiere, transformare, organizare, maturizare biologică şi regresiune.
Creşterea continuă pe parcursul întregii vieţi, dat ﬁind faptul că corpul reînnoieşte în permanenţă celulele lezate
sau moarte. În primul an de viaţă, copiii sugari au cel mai rapid ritm de creştere: către această vîrstă ei îşi triplează
greutatea avută la naştere şi adaugă încă jumătate la statura cu care s-au născut. Se înţelege că perturbările
creşterii survenite în această perioadă sunt deosebit de periculoase pentru evoluţia ulterioară a copilului. La vîrsta
preşcolară, creşterea scade în intensitate. În adolescenţă ritmul de creştere iar se înteţeşte.
Dezvoltarea este deﬁnită ca sporire în complexitate sau modiﬁcare de la forme simple la forme mai complexe
şi mai detaliate. Este un proces ordonat, continuu, în cadrul căruia copilul obţine cunoştinţe vaste, dezvoltă un
comportament mai variat şi deprinderi mai diverse. Deşi modelul dezvoltării este, în general, acelaşi pentru toţi
copiii, ritmul dezvoltării variază de la un copil la altul. Ritmul şi calitatea dezvoltării copilului ţin de maturitatea ﬁziologică a sistemelor nervos, muscular şi al scheletului. Factorii ereditari şi de mediu, unici în cazul ﬁecărui
copil, inﬂuenţează şi ei ritmul şi calitatea dezvoltării copilului. Toţi aceşti factori vin să explice diferenţierea atît de
semniﬁcativă a dezvoltării copilului.

Cine prezintă riscuri?
Nou-născuţii şi sugarii care
prezintă semne de dezvoltare
cu anumite probleme de ordin
ﬁzic, cu deﬁcienţe de învăţare
sau cu probleme legate de
comportament. Aceştia sunt copiii
născuţi înainte de termen sau cu
greutate mică la naştere, copiii care
au fost alăptaţi de mame ce au
suferit de malnutriţie.

Procesul de creştere şi / sau dezvoltare poate ﬁ:
•

Tipic/normal — se presupune obţinerea unor deprinderi şi asumarea unor modele comportamentale într-un ritm
şi cu o consecutivitate previzibile. În categoria „tipică“ se includ şi diferenţele neînsemnate şi simple neregularităţi
(de ex., copiii de un an care se învaţă să meargă, deşi nu s-au tîrît).

•

Atipic — este caracteristic copiilor care se dezvoltă în mod diferit, cu devieri sau întîrzieri marcate de dezvoltare sau a
căror creştere şi dezvoltare sunt incomplete sau nu corespund parametrilor normali.

Copiii cu întîrzieri în dezvoltare pot să se manifeste ca şi copiii de vîrstă mai mică în unul sau mai multe domenii
de dezvoltare.
Devierea de dezvoltare presupune existenţa unui element care se deosebeşte de cel caracteristic pentru
dezvoltarea normală.
Dezvoltarea anormală în unul sau mai multe domenii poate să aibă sau nu repercusiuni asupra dezvoltării şi
obţinerii deprinderilor în alte domenii.

Atenţie!
Identiﬁcarea şi intervenţia cît mai
timpurie are o importanţă critică în
cazul acestor categorii de copii!

Există mai multe cauze ale dezvoltării atipice: erorile genetice, malnutriţia, bolile, rănile şi posibilităţile limitate
de învăţare (diﬁcultăţi de văz, de auz, de mişcare, dereglări mintale etc., etc.)
Orice problemă sau moment neînţeles privind creşterea şi dezvoltarea copilului necesită consultul unui specialist (medic pediatru, psiholog, psihopedagog etc.), care va aprecia ﬁecare caz în parte şi va face recomandările de
rigoare.
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Drepturile copiilor mici
Pentru vîrsta de 0-3 ani (prioritare)

Pentru vîrsta de 4-7 ani (prioritare)

Protecţie împotriva pericolelor ﬁzice
Nutriţie şi asistenţă medicală adecvate
Vaccinări complete
Prezenţa unui adult de care să se ataşeze
Prezenţa unui adult care poate înţelege şi răspunde la semnele lor
Lucruri pe care să le privească, să le atingă, să le audă, să le aﬂe, să le
miroase, să le guste
Oportunităţi de a explora lumea din jurul lor
Stimulare a capacităţii de a se exprima şi a înţelege
Sprijin pentru a căpăta deprinderi noi de mişcare, vorbire şi reﬂecţie
Şanse de a dezvolta o anumită independenţă
Ajutor pentru a învăţa cum să-şi controleze propriile comportamente
Oportunităţi de a începe să înveţe cum să-şi poarte de grijă singuri
Ocazii cotidiene de a se juca cu diferite obiecte

Oportunităţi de a-şi dezvolta deprinderi de mişcare ﬁnă
Încurajare de a vorbi — prin intermediul conversaţiei, lecturii făcute de un
adult, cîntecului
Activităţi care vor dezvolta un sentiment de autoritate, pricepere
Ocazii de a învăţa să coopereze, să ajute, să împartă cu alţii
Explorare prin intermediul acţiunii
Aplicarea aptitudinilor preparatorii pentru scris şi citit
Oportunităţi de a alege şi a-şi asuma responsabilităţi
Încurajare de a-şi dezvolta autocontrolul, cooperarea şi determinarea de a
realiza proiecte
Susţinerea sentimentului propriei valori
Ocazii de autoexprimare
Stimularea creativităţii

Raportul UNICEF „Situaţia copiilor în lume: Copilăria timpurie“, 2001.

Dreptul de a ﬁ educat într-un mediu sigur în care să beneﬁcieze de protecţie ﬁzică şi emoţională
Dreptul de a avea acces la toate materialele şi resursele educaţionale
Dreptul de a ﬁ asistat şi susţinut de educator
Dreptul la un educator competent
Dreptul de a ﬁ tratat cu respect şi corectitudine
Dreptul de a participa la procesul educaţional
Dreptul la asistenţa unor servicii sociale, atunci cînd e necesar
Dreptul la intimitate şi conﬁdenţialitate
Dreptul de a ﬁ protejat de abuzul persoanei autoritare

Alte drepturi şi responsabilităţi
ale copiilor cuprinşi în procesul
educaţional3:

3

După Porte, Louis, Student behaviour, Theory and Practice for teachers, Allen and co., 1996.
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Dreptul de a ﬁ protejat de impunerea unor restricţii care nu sunt absolut necesare
Dreptul de a înţelege utilitatea cunoştinţelor dobîndite
Dreptul de a învăţa cu plăcere şi interes
Dreptul la joc şi relaxare
Responsabilitatea de a-şi purta de grijă
Responsabilitatea de a împărţi cu alţii resursele şi echipamentele existente
Responsabilitatea de a întreţine şi de a utiliza echipamentele, evitînd posibile accidente
Responsabilitatea de a ﬁ cooperant
Responsabilitatea de a ﬁ afectuos
Responsabilitatea de a comunica
Responsabilitatea de a asculta şi de a ţine cont de părerea celorlalţi; responsabilitatea de a-şi asuma propriile acţiuni şi
consecinţele acestora

Domeniile dezvoltării
Sunt numeroase modalităţi de
clasiﬁcare a domeniilor dezvoltării.
Cea mai răspîndită clasiﬁcare
(după B. Bloom), cuprinde 3
domenii:
•
•
•

ﬁzic
cognitiv
socioemoţional

Creşterea şi dezvoltarea ﬁzică

Conceptul, conform căruia copilul este un tot întreg, are la bază principiul că toate domeniile creşterii şi dezvoltării
umane sunt legate între ele. Nici unul din aspectele dezvoltării nu se manifestă de sine stătător, iar toate deprinderile,
oricît de simple sau complexe ar ﬁ, reﬂectă intercorelarea abilităţilor.
Aceste teri domenii contribuie la concentrarea asupra unor elemente ale dezvoltării normale a copilului şi sunt utilizate pentru a descrie evoluţia copilului de-a lungul procesului continuu al dezvoltării. Înţelegerea ﬁecărui domeniu al
dezvoltării contribuie la formularea „portretului“ copilului, care este util pentru evaluarea caracteristicilor imediate şi
permanente legate de abilităţile copilului şi comportamentului lui. Progresul personal al copilului poate ﬁ diferit în diverse domenii: un copil poate să se înveţe să meargă devreme, dar să înceapă să vorbească tîrziu. Dezvoltarea în ﬁecare
din aceste domenii depinde de stimulentele existente şi de posibilităţile de a învăţa oferite de mediul înconjurător.
Creşterea ﬁzică este un proces strict individual, care se manifestă prin modiﬁcarea formelor şi proprietăţilor, precum şi
a dimensiunilor întregului corp, servind drept indiciu al sănătăţii şi stării satisfăcătoare a copilului.
Dezvoltarea motorie constă în abilitatea copilului de a se mişca şi a exercita controlul asupra diverselor părţi ale corpului său. Mişcările de motricitate grosieră sunt acelea ce implică folosirea grupurilor mari de muşchi, cum ar ﬁ mersul,
săriturile, înotul şi mişcările nelocomotorii — şezutul, împingerea şi tragerea obiectelor. Abilităţile motorii ﬁne includ
construirea din cuburi, încheierea nasturilor şi tragerea fermoarelor, folosirea creionului/pixului la desenare/scris.
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Domeniul dezvoltării cognitive vizează implicarea tuturor proceselor psihice şi achiziţiile copilului în planul percepţiilor,
reprezentărilor, deprinderilor, obişnuinţelor, abilităţilor.
Dezvoltarea perceptivă se referă la utilizarea tot mai complexă a informaţiei primite prin intermediul simţurilor:
văzului, auzului, simţului tactil/atingere, mirosului, gustului şi poziţiei corpului. Percepţia se referă la modul în care un
simţ sau combinaţia din mai multe simţuri sunt folosite pentru a selecta aspecte speciﬁce ale mediului (culori, dimensiuni, forme, sunete, gusturi, texturi, parfumuri etc.), asupra cărora e necesar să se insiste pentru a putea distinge care
detalii au importanţă, pentru a cunoaşte căror deosebiri trebuie să li se acorde atenţie. Bazele sistemului receptiv sunt
puse deja la momentul naşterii. Prin experienţă, învăţare şi maturizare, percepţia se dezvoltă printr-un proces coordonat
şi unitar de prelucrare a informaţiei complexe şi de remarcare a celor mai mici asemănări şi deosebiri. Percepţia este
baza cunoaşterii.
Dezvoltarea cognitivă

Dezvoltarea cognitivă constituie un proces permanent prin interacţiunea copilului cu persoane, obiecte, participarea la
diverse evenimente ce au loc în mediul înconjurător. Procesul cognitiv include astfel de activităţi mintale cum ar ﬁ descoperirea, interpretarea, divizarea, clasiﬁcarea şi memorizarea informaţiei. În cazul preşcolarilor, procesul cognitiv include
abilităţile de receptare, prelucrare, evaluare a ideilor, de judecată, de soluţionare a problemelor, de înţelegere a regulilor şi
conceptelor noi, de previziune şi de vizualizare a posibilităţilor şi consecvenţelor.
Dezvoltarea vorbirii. Limba poate ﬁ deﬁnită ca sistem de simboluri rostite, scrise sau exprimate prin gesturi. Limba este un
sistem care le permite ﬁinţelor umane să comunice între ele. Dezvoltarea normală a vorbirii are loc pe secvenţe. Dezvoltarea vorbirii (limbajul) este inﬂuenţată de dezvoltarea generală a copilului: cognitivă, socială, perceptivă şi neuromusculară. De asemenea, dezvoltarea vorbirii depinde de calitatea şi volumul vorbirii auzite, cu alte cuvinte de calitatea
şi volumul stimulilor verbali.

Dezvoltarea emoţională
şi socială

Dezvoltarea emoţională şi socială se referă la sentimentele copilului faţă de propria persoană şi relaţia lui cu alte persoane, la comportamentul copilului şi reacţiile sale în cadrul jocului şi lucrului, legătura emoţională formată între copil şi
părinţii săi sau persoanele care îl îngrijesc, relaţia dintre copil şi alţi membri ai familiei sau prieteni. Alte aspecte fundamentale ale dezvoltării emoţionale şi sociale sunt asumarea rolurilor speciﬁce genului copilului, independenţa, autonomia, simţul moralităţii, încrederea, acceptarea regulilor.
Dezvoltarea emoţională. Uneori acest tip de dezvoltare se numeşte dezvoltare personală şi constituie o parte extrem
de importantă a dezvoltării timpurii a copilului. Emoţiile copilului se diversiﬁcă în timp ce el reacţionează la diverse evenimente printr-un spectru larg de sentimente. În perioada micii copilării sunt însuşite unele abilităţi emoţionale: capacitatea de a accepta şi a exprima sentimente, de a înţelege sentimentele altora, capacitatea de a reacţiona la schimbări,
de a judeca, de a cunoaşte şi de a primi plăcere de la senzaţia de deţinere a controlului, inﬂuenţei, abilităţi de a avea
grijă de propria persoană.
În afară de aceasta, la cea mai fragedă vîrstă copilul devine conştient de natura sa socială.
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Dezvoltarea socială, sau socializarea, începe din prima zi de viaţă în interacţiunea cu părinţii şi cu alţi membri ai familiei. Interacţiunea cu alţii înseamnă dezvoltare. Copiii îşi formează diverse abilităţi de comunicare socială pe parcursul
primilor ani de viaţă. Ei învaţă să se bucure de compania altor persoane, în afară de părinţi, şi să aibă încredere în ele.
În relaţiile lor cu alte persoane, copiii învaţă diverse modalităţi de cooperare, de exprimare a dezacordului, de
împărtăşire a sentimentelor, de comunicare şi de aﬁrmare în cadrul grupului; copiii învaţă să activeze în calitate de
membri ai unui grup — să participe în activităţi de echipă, să se adapteze la aşteptările altor membri, să respecte
drepturile şi sentimentele altora. În afară de aceasta, copiii învaţă cum să-şi exprime emoţiile într-un mod acceptabil în
cultura respectivă.

Factorii care determină creşterea şi dezvoltarea copilului
Creşterea şi dezvoltarea sunt, în mare parte, determinate de factorii moşteniţi de la ambii părinţi prin cele două seturi de gene care acţionează independent, dar afectează şi decid ritmul şi limitele creşterii, în special ale scheletului,
determină diferenţele constituţionale în dezvoltarea glandelor endocrine.
Sunt o multitudine de factori care pot inﬂuenţa evoluţia normală a individului. Dar ei depind de rezistenţa organismului,
de zestrea sa ereditară, de perioada în care acţionează, de gradul constituirii structurilor nervoase, de forţa şi durata acţiunii
acestor factori.
Greutatea mică la naştere, alimentaţia neadecvată, îngrijirea necorespunzătoare şi pierderile de substanţe, suferite în
urma îmbolnăvirilor frecvente şi repetate, infecţiile, abuzul faţă de copil, neglijarea copilului, precum şi alţi factori de
mediu au ca rezultat o creştere întîrziată, comparativ cu alţi copii de aceeaşi vîrstă.

FACTORI BIOLOGICI

FACTORI SOCIALI

FACTORI GENETICI

ACŢIUNEA TIMPURIE
A MEDIULUI

COPILUL
SISTEMUL NERVOS CENTRAL
(INTACT SAU AFECTAT)

ACŢIUNEA CURENTĂ
A MEDIULUI
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2. COPILĂRIA TIMPURIE:
DE CE ESTE ATÎT DE IMPORTANTĂ?
Sumar
Acest capitol cuprinde:
• Argumente privind importanţa perioadei timpurii în viaţa unui individ (bazate pe cercetări
recente din domeniul psihologiei dezvoltării copilului şi al neuropsihologiei)
• Speciﬁcul dezvoltării copilului în perioada 1-7 ani: vîrsta oportunităţilor
• Necesitatea abordării holiste a dezvoltării copilului mic
Dezvoltarea creierului are loc, mai
ales, în primii trei ani de viaţă.

Primul an de viaţă este cel mai
important pentru dezvoltarea
ulterioară a copilului şi pentru
devenirea lui ca personalitate.

Ştiinţiﬁc este demonstrat, că primii trei ani de viaţă sunt decisivi, critici în formarea abilităţilor mintale la copii, a
personalităţii şi comportamentului lui social şi consecinţele ratărilor la vîrsta timpurie cu timpul pot să se acumuleze.
1. Cercetările ultimului deceniu din domeniul biologiei moleculare au arătat că dezvoltarea creierului copilului în
primul an de viaţă este mai rapidă şi mai amplă decît se credea.
Lunile următoare după naşterea copilului sunt extrem de importante pentru formarea creierului lui. În această perioadă
numărul legăturilor neuronice, care fac posibil procesul de învăţare, se măreşte de 20 de ori.
Celulele creierului copilului — neuronii — se înmulţesc vertiginos, se stabilesc sinapsele şi structurile pentru toată viaţa.
Într-o perioadă scurtă de numai 36 de luni, copiii îşi dezvoltă capacitatea de a gîndi şi vorbi, de a învăţa şi a raţiona/
cugeta, pun bazele valorilor personale şi a comportamentului necesar pentru viaţa adultă.
În primul an de viaţă creierul copilului aproape că se triplează ca mărime şi creşte de la un sfert la trei sferturi din
greutatea creierului adultului. La un copil de trei ani se formează aproximativ 1 000 trilioane de conexiuni — cam de
2 ori mai multe ca la adulţi. Perioada de reproducere a conexiunilor creierului coincide cu perioada copilăriei timpurii,
cînd copiii descoperă lucruri noi pentru prima dată.
Creierul uman este deosebit de plastic, capacităţile lui de a se reorganiza se păstrează pe parcursul întregii vieţi. Cert
este că anume în copilăria timpurie creierul se formează cu o viteză inegalabilă în comparaţie cu altă perioadă. Dacă
orarul naturii nu este respectat sau este subminat printr-o neglijare cronică sau prin abuz, atunci procesele ﬁziologice
pot ﬁ distruse, cărările stabilite între neuroni pot ﬁ alterate şi rezultatele dezvoltării pot ﬁ diferite.

COPILĂRIA TIMPURIE: DE CE ESTE ATÎT DE IMPORTANTĂ?
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2. Copiii sunt programaţi, din punct de vedere biologic, pentru învăţare anume în această perioadă. Modalitatea de formare, asamblare şi interconectare a circuitelor creierului determină ce putem face, ce vrem să facem, cum
gîndim, cine suntem. Aceste legături, care asigură viabilitatea creierului, depind, în particular, de codul genetic, dar,
în mare măsură, de experienţa de viaţă din primul an. Anume în această perioadă creierul copilului este capabil în cea
mai mare măsură să perceapă uşor şi repede experienţele noi şi să le folosească util. Specialiştii au denumit această
funcţie a creierului ca plasticitate/maleabilitate.
Creşterea explozivă şi capacitatea de autoorganizare a creierului în primul an de viaţă, experienţele pe care le are copilul
pe parcursul acestei perioade sunt condiţiile ce pun baza a tot ceea ce urmează. În perioadele următoare ceea ce ne
face deştepţi, creativi şi adaptabili sunt circuitele neuronale, formate în primul an de viaţă şi care susţin capacitatea
noastră de a folosi abstracţiunile din memorie în scopul formării unor idei noi şi rezolvării problemelor de viaţă (Dr. Ester
Thelen, 1998). Şi cu cît reţeaua de conexiuni neuronale este mai complexă, cu atît mai deştept poate ﬁ un copil, desigur
dacă nu intervin noi experienţe de sortare, înregistrare şi acces.

Caracterul unic al creierului
copilului în primul an de viaţă

3. Creierul copilului mic percepe deosebit de uşor noua experienţă.
Orice atingere, mişcare sau emoţie se transformă în semnale electrice şi reacţii chimice, care dinamizează procesele
genetice, transformînd, la rîndul lor, legăturile din creierul copilului în posibilităţi de învăţare. Experienţa timpurie este
importantă pentru crearea mecanismelor necesare funcţionării creierului.

4

Adapted from Doherty, 1997. Sourse: McCain and F.Mustard, Reversing the real brain: Early years study, Ontario, April, 1999. Din The state of the World
Children, Early Childhood, UNICEF, 2001.
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Anume în această perioadă
sprijinul şi măsurile speciale sunt
absolut necesare pentru a realiza
dezvoltarea optimă a copilului în
corespundere cu potenţialul psihic
şi ﬁzic al acestuia.
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4. Studiile în domeniu demonstrează că dezvoltarea optimă a sistemului nervos al copilului, care determină dezvoltarea ﬁzică, psihică şi socială, depinde de alimentaţia corectă, de afecţiunea şi stimularea pe care copilul le primeşte în
primele luni şi ani de viaţă.
De asemenea cercetările arată impactul pozitiv al legăturii şi interrelaţiilor dintre copil şi părinţii lui (sau alte persoane
care îl îngrijesc) vizavi de toate aspectele supravieţuirii, creşterii şi dezvoltării copiilor. Interacţiunile dintre oameni sunt
tot atît de importante pentru dezvoltarea creierului copilului ca şi hrana pentru nutriţia copilului, a sunetelor — pentru
auz, a fasciculului de lumină — pentru ochi.
Dacă această perioadă de viaţă — primul an — va ﬁ neglijată şi creierul nu va primi stimularea necesară, posibilităţile
pentru diverse tipuri de învăţare (ﬁzică, intelectuală, socioemoţională) pot ﬁ diminuate esenţial. Dacă orarul naturii nu
este respectat sau este subminat printr-o neglijare cronică sau prin abuz, atunci procesele ﬁziologice pot ﬁ distruse,
cărările stabilite între neuroni pot ﬁ alterate şi rezultatele dezvoltării pot ﬁ diferite.
Copiii se nasc cu premise ﬁzice, sociale şi psihologice, care le permit să comunice, să înveţe şi să se dezvolte. Dacă aceste
premise nu sunt recunoscute şi nu se stimulează dezvoltarea lor, ele pînă la urmă se pierd.

Teoria şi practica arată că
vîrsta fragedă oferă posibilităţi
incomparabile privind potenţialul
de care dispune pentru schimbări
beneﬁce.

Înrijirea şi educaţia timpurie au
un impact decisiv şi de durată
asupra modului în care se dezvoltă
oamenii, care este capacitatea lor
de a învăţa şi de a-şi regla emoţiile.

5. Consecinţele a ceea ce se întîmplă în perioada intrauterină, în primele luni şi ani ai copilului pot să inﬂuenţeze perioadele ulterioare de dezvoltare a lui. Performanţele obţinute în copilăria timpurie creează fundamentul pentru
succesele copilului la şcoală, formează caracterul lui în preadolescenţă şi adolescenţă. Toate componentele de bază
ale intelectului emoţional — încrederea în sine, curiozitatea, perseverenţa, autocontrolul, capacitatea de a stabili
legături, de a comunica şi coopera —, care determină cum învaţă şi se comportă copilul la şcoală şi în viaţă în general, depind de îngrijirea pe care a primit-o acesta (de la părinţi, educatori de la grădiniţă sau alţi îngrijitori) în copilăria
timpurie. Atunci cînd copiilor nu le-a fost asigurat un început bun în viaţă, de cele mai multe ori ei stagnează în
dezvoltare şi nu-şi pot realiza potenţialul său la maximum.
Copiii care se educă de către oamenii care comunică şi au grijă în permanenţă de ei, se alimentează bine, mai rar
se îmbolnăvesc decît copiii cărora nu li se acordă nici o atenţie.
Copilul, reuşind să stabilească relaţii emoţionale satisfăcătoare pe parcursul primelor luni şi ani de viaţă, îşi
dezvoltă capacitatea de a iubi şi a întreţine relaţii stabile cînd va ﬁ mare, adult.
Copiii care au fost stimulaţi pozitiv în copilăria timpurie înregistrează succese şcolare mai bune, o frecvenţă mai
bună; se reduce repetenţia, se extind posibilităţile încadrării în muncă, se micşorează nivelul criminalităţii printre
minori şi a gravidităţii timpurii la fete.
Copiii, ale căror necesităţi nu au fost satisfăcute în copilăria timpurie, deseori duc lipsă de încredere şi le este greu
să creadă în ei înşişi şi în ceilalţi. Copiii, care nu primesc ajutor în monitorizarea şi reglarea propriului comportament în copilăria timpurie, au mai multe şanse de a deveni neliniştiţi, speriaţi, impulsivi şi dezorganizaţi atunci
cînd vine timpul să meargă la şcoală.
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Îmbunătăţirea sănătăţii copiilor mici, alimentaţiei lor, asigurarea posibilităţilor de comunicare stimulatorie şi
a instruirii la vîrsta timpurie pot avea impact pozitiv asupra economiei ţării şi a populaţiei, poate contribui la
diminuarea inechităţii economice şi sociale.
Creierul dispune de capacităţi remarcabile de autoprotecţie şi recuperare. Dar grija plină de dragoste pe care o primesc
copiii în primii ani de viaţă sau lipsa acestor experienţe importante lasă amprente trainice în mintea copiilor mici.

Experienţele negative sau lipsa unor stimuli adecvaţi pare efect grav şi de durată. Cînd copiii nu primesc îngrijirea necesară în perioadele importante
de dezvoltare sau sunt supuşi unor traume, abuz sau neglijenţă, dezvoltarea creierului lor poate ﬁ compromisă. Mulţi copii, care trăiesc în condiţii
deosebit de grele, refugiaţi sau care au nimerit în situaţii de postconﬂict, sau lipsiţi de dragostea părintească se confruntă cu traumatisme grave şi se
aﬂă sub inﬂuenţa unui stres continuu şi incurabil. În astfel de condiţii „se aprind” doar unele dintre sinapse, în timp ce cea mai mare parte a creierului
se stinge. Stresul împiedică învăţarea. O dată cu creşterea copilului acest fenomen poate periclita mecanismele de dezvoltare.

Cercetătorii Betty Hart şi Todd Ridley de la University of Alaska au supus studiului 42 de copii născuţi de părinţi funcţionari, reprezentanţi ai clasei muncitoare şi bogaţi. Pe parcursul celor 2,5 ani de viaţă cercetătorii au realizat cîte o oră de înregistrări a ﬁecărui cuvînt pronunţat de copil, orice interacţiune
părinte-copil în ﬁecare casă. Înregistrările conţin 1300 ore de interacţiuni zilnice, milioane de declaraţii ordinare. La vîrsta de 3 ani copiii au fost supuşi
unor teste standarde. Copiii funcţionarilor au acumulat cel mai mare punctaj. Limba vorbită a reprezentat indicele de bază. Copiii funcţionarilor au
auzit în medie 2100 de cuvinte pe oră. Copiii muncitorilor —1200 de cuvinte pe oră, iar cei ai părinţilor bogaţi — doar 600 de cuvinte pe oră. Funcţionarii
vorbesc de trei ori mai mult cu copiii lor. Copiii funcţionarilor au prezentat reacţii pozitive de 30 ori pe oră — de două ori mai mult decît copiii muncitorilor şi de cinci ori decît cei ai bogătaşilor. Tonul vocii a constituit diferenţa. Reacţia aﬁrmativă este de o importanţă majoră. Un copil care aude „Ce am
făcut noi ieri? Ce ai văzut?“ va asculta mai mult părintele în comparaţie cu cel care aude permanent „Încetează!“ sau „Treci încoace!“.
La vîrsta copiilor de doi ani, toţi părinţii au început să vorbească mai mult cu ei. Dar la această vîrsta, diferenţa dintre copii era atît de mare, încît cei
„rămaşi în urmă“ nu au mai putut reface „handicapul“. Diferenţele în succesele academice au persistat pînă la şcoala primară. Fiecare copil a învăţat să
opereze cu limbajul şi putea să formeze propoziţii complexe, dar cei privaţi anterior nu puteau utiliza cuvintele într-o manieră conceptuală. Un studiu
recent de îngrijire zilnică a arătat acelaşi lucru. Copiii, cărora li s-a vorbit începînd cu o vîrstă fragedă, ulterior erau mai buni la rezolvarea problemelor.
Cheia dezvoltării encefalice, menţionează Dr. Hart, pare să rezide în rata învăţării timpurii nu atît de mult cît este posibil, ci în măsura în care creierul
devine interconectat în primele luni şi ani.
(Din Sandra BLAKSLE, Factorii de mediu par să realizeze o inﬂuenţă mai mare decît factorii genetici,
traducere din New-York Times,1998 — din materialele UNICEF.)
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„Creşterea explozivă şi capacitatea de autoorganizare a creierului în primul an de viaţă, experienţele pe care le are
copilul pe parcursul acestei perioade sunt condiţiile ce pun baza a tot ceea ce urmează. În perioadele următoare ceea
ce ne face deştepţi, creativi şi adaptabili sunt circuitele neuronale, formate în primul an de viaţă şi care susţin capacitatea noastră de a folosi abstracţiunile din memorie în scopul formării unor idei noi şi rezolvării problemelor de viaţă“
— susţine Dr. Ester Thelen. Cu cît reţeaua de conexiuni neuronale este mai complexă, cu atît mai deştept poate ﬁ un
copil, desigur dacă nu intervin noi experienţe de sortare, înregistrare şi acces.

Pînă la 3 ani — cea mai bună vîrstă pentru dezvoltarea inteligenţei la copii!
Inteligenţa nou-născuţilor poate ﬁ stimulată practic chiar de la naştere, potrivit rezultatelor unui studiu realizat de o echipă
de cercetători chinezi, care a analizat efectele beneﬁce ale dezvoltării timpurii a creierului la copiii mici. Studiul specialiştilor
chinezi asupra a 119 bebeluşi, care au avut probleme cu circulaţia cerebrală ca urmare a asﬁxiei parţiale în timpul naşterii,
demonstrează că cei care primesc o educaţie timpurie stimulatorie se dezvoltă mai mult din punct de vedere intelectual.
„Educaţia copiilor înaintea împlinirii vîrstei de trei ani are o inﬂuenţă directă asupra dezvoltării inteligenţei lor”, a declarat şeful
echipei de cercetători Bao Xiulan, pediatru la spitalul universitar din Beijing (Beijing Union Medical College Hospital).
Studiul a constat în împărţirea bebeluşilor în două grupuri, unul primind o educaţie obişnuită, iar celălalt — una stimulatorie.
La împlinirea vîrstei de 1,5 ani, acestora le-au fost studiate capacităţile cognitive. Copiii din primul grup au avut un indiciu
mediu de dezvoltare intelectuală de 90, cei din al doilea grup au înregistrat 105, indicele de bază ﬁind 100 pentru cei normali.
În plus, 9 la sută din copiii din primul grup au avut deﬁcienţe mentale destul de grave.
Studiul a demonstrat că e mult mai probabil ca traumele sau deﬁcienţele înregistrate după vîrsta de 3 ani să rezulte în daune
permanente, posibilitatea de a se rezolva înaintea acestei vîrste ﬁind mult mai mare. Stimulul mintal provocat prin educaţia
timpurie ajută nu doar la evitarea sau minimalizarea deﬁcienţelor, dar determină şi o dezvoltare intelectuală sporită a copiilor.
(“People Daily”, August, 2001. China Education and Research Network,
http://www.edu.cn/20010831/200899)

Dezvoltarea reprezintă un proces
continuu de schimbare în cadrul
căruia nivelul de mişcare, gîndire,
simţire şi interacţiune al copilului
cu persoanele şi obiectele din
lumea înconjurătoare devine din ce
în ce mai complex.

Dezvoltarea este un proces multidimensional, cele mai importante dimensiuni ale acesteia ﬁind:
• dimensiunea ﬁzică sau motorie (abilitatea de mişcare şi coordonare);
• dimensiunea cognitivă (abilitatea de a gîndi şi reﬂecta, judeca);
• dimensiunea socioemoţională (abilitatea de a interacţiona cu lumea din jur şi abilitatea de a simţi);
Dezvoltarea este un proces integral. Dimensiunile dezvoltării sunt interdependente, se aﬂă într-o strînsă determinare, relaţionare şi se inﬂuenţează reciproc şi se dezvoltă simultan, ﬁecare dintre acestea ﬁind în egală măsură importantă.
Astfel, dezvoltarea emoţională, de exemplu, afectează dezvoltarea ﬁzică şi cognitivă. Dacă un copil se confruntă cu stări
de stres emoţional şi nu are abilitatea de a face faţă stresului, vor ﬁ afectate capacităţile lui de a se dezvolta ﬁzic şi de a
învăţa. Această interacţiune între dimensiuni distincte din punct de vedere conceptual, dar interdependente organic
solicită o atenţie asupra „copilului în întregime”.
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Dezvoltarea este un proces, care începe în perioada prenatală şi continuă pe tot parcursul vieţii. Capitolul de faţă
face referiri în special la dezvoltarea în perioada copilăriei mici. Pentru această noţiune în vorbirea curentă este mai
des folosită sintagma copilăria timpurie sau copilăria precoce: ea cuprinde perioada de la naştere pînă la încheierea
tranziţiei şcolare. În contextul Republicii Moldova, această vîrstă este cuprinsă de la naştere pînă la 7 ani. Tot ceea
ce se întîmplă — sau nu se întîmplă — în aceşti primi ani de viaţă ai copilului este esenţial, atît pentru bunăstarea lui
imediată, cît şi pentru viitorul lui5. Este o perioadă fundamentală pentru dezvoltarea creierului, ce determină progrese
în formarea capacităţilor cognitive, lingvistice, sociale şi educaţionale ale copiilor. Aceşti ani, de asemenea, sunt cruciali
ﬁindcă aduc cele mai mari riscuri pentru supravieţuirea, sănătatea, creşterea emoţională şi ﬁzică a copiilor.
Conceptul de dezvoltare a copilului include şi vectorul interacţiunii. Interacţiunea este întotdeauna o stradă cu
circulaţie în ambele sensuri. Din primele clipe ale vieţii, copilul interacţionează cu oamenii şi cu lucrurile din jur.
De la naştere, un copil care se simte iubit, în siguranţă, aprobat în ceea ce face, tratat cu grijă, răbdare şi atenţie atunci
cînd este sănătos sau bolnav, un copil care nu este pedepsit sau ignorat, un copil care are parte de jocuri şi comunicare,
va avea dorinţa de a învăţa, de a-şi dezvolta capacităţile, de a răspunde părinţilor, comunităţii şi societăţii cu aporturi
importante, materiale şi spirituale.
Repere-cheie privind dezvoltarea:

•
•
•
•
•
•
•

•

5

Dezvoltarea umană este determinată de interacţiunea dinamică şi continuă a factorilor biologici şi a experienţei,
copiii trecînd prin procese succesive de asimilare şi acomodare.
Cultura inﬂuenţează toate aspectele dezvoltării umane şi este reﬂectată în tradiţiile şi regulile de creştere a copiilor.
Formarea abilităţilor de autoreglare constituie piatra de temelie în dezvoltarea copiilor mici sub toate aspectele.
Copiii sunt participanţi activi la procesul de dezvoltare a lor, reﬂectînd dorinţa proprie ﬁinţei umane de a explora
şi stăpîni mediul.
Relaţiile umane şi impactul lor asupra individului constituie elementele unei dezvoltări sănătoase.
Dezvoltarea copiilor se produce pe căi individuale, traiectoria lor este caracterizată prin continuitate şi discrepanţe,
precum şi printr-un şir de tranziţii semniﬁcative.
Timpul în care copilul trece prin anumite experienţe poate avea importanţă, dar, de cele mai multe ori, copilul
rămîne vulnerabil în faţa riscurilor şi este predispus să accepte inﬂuenţele protectoare atît pe parcursul primilor ani
de viaţă, cît şi pînă la maturitate.
Dezvoltarea poate ﬁ modiﬁcată în copilăria timpurie prin intervenţii eﬁciente, care pot schimba echilibrul dintre
riscuri şi factorii protectori, determinînd, astfel, atingerea unor rezultate mai bune.

http://www.unicef.org/earlychildhood/index.html.
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Informaţii furnizate de cercetări:
Copiii, care prezintă un nivel înalt de anxietate cronică, secretă cantităţi mari de hormoni ai stresului, cortizoni, care dăunează
exercitării capacităţilor cognitive şi funcţionării sistemului imunitar.
Sugarii prematuri, care au fost masaţi cu grijă zilnic de cîteva ori în spital, au crescut în greutate mai repede, iar la încheierea
primului an de viaţă erau mai dezvoltaţi din punct de vedere mintal şi motor decît cei care nu au fost stimulaţi. Presiunea masajului stimulează o parte a nervului cranian care activează tractul gastrointestinal, stimulînd producerea unor hormoni precum
insulina. Cu cît este mai mare nivelul insulinei, cu atît este mai eﬁcientă absorbţia hranei, iar copiii cresc mai repede. Copiii, care
beneﬁciază de masaj, au un nivel scăzut de cortizon în urină, hormoni care ucid importante celule imunitare.
Anumite microelemente, cum ar ﬁ iodul şi zincul, sunt extrem de importante pentru dezvoltarea sănătoasă a creierului.
Subnutriţia duce la letargie dăunînd interesului copilului pentru lumea din jurul lui.
Nutriţia deﬁcitară diminuează rezistenţa copilului la boală.
Alăptarea îl protejează pe copil de boli, deoarece anticorpii mamei sunt transmişi prin lapte.
Sugarii prematuri, care au fost hrăniţi cu biberonul cu lapte de mamă, s-au dezvoltat mai bine decît cei care au fost hrăniţi cu
lapte adaptat.
Copilul se naşte cu 10 miliarde de celule nervoase şi petrece primii trei ani din viaţă adăugînd celule gliale pentru a sprijini şi
hrăni aceşti neuroni, care sunt capabili să formeze mii de interconexiuni sub forma dendritelor şi axonilor care se extind şi în alte
regiuni ale creierului.
La 6 ani copilul are două treimi din creierul adultului şi are de 5-7 ori mai multe conexiuni între neuroni decît creierul unui copil
de 18 luni sau al unui adult. Creierul unui copil de 6-7 ani are o imensă capacitate de a realiza mii şi mii de conexiuni dendritice
între neuroni. Acest potenţial de dezvoltare se ﬁnalizează în jurul vîrstei de 10-11 ani, cînd copilul pierde cam 80% din volumul
de conexiuni neuronale. Ceea ce nu dezvoltăm sau nu utilizăm, pierdem ca şi capacitate. O enzimă este eliberată în creier şi
dizolvă toate căile neuronale slab mielinizate.
(Early Childhood Resource Pack, Young Child Survival,Growth and Development, Module 2, 3. UNICEF, New York, 2004)

23

TEORII PSIHOPEDAGOGICE CE STAU LA BAZA EDUCAŢIEI TIMPURII

3. TEORII
PSIHOPEDAGOGICE
CE STAU LA BAZA
EDUCAŢIEI TIMPURII

24

GHIDUL CADRELOR DIDACTICE PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE ŞI PREŞCOLARĂ

3. TEORII PSIHOPEDAGOGICE
CE STAU LA BAZA EDUCAŢIEI TIMPURII
Sumar
• Principalele teorii psihopedagogice care stau la baza concepţiei actuale despre copil în
perioada copilăriei timpurii
• Idei de bază în fundamentarea teoretică a demersului educaţional centrat pe copil în
perioada copilăriei timpurii
Nu există o singură teorie care să cuprindă în totalitate psihopedagogia dezvoltării. Pentru integritate în asigurarea realizării la modul practic al unei educaţii centrate pe copil, metodologia care se propune în acest ghid
se bazează pe o cercetare riguroasă, o reţea teoretică solidă şi pe practici pedagogice încununate de succes ale
unor piloni remarcabili ai educaţiei din întreaga lume.
Teoriile constructiviste
Ideile lui Piaget, privind impactul
învăţării prin descoperire şi
explorare asupra dezvoltării
copiilor mici, constituie baza
educaţiei în copilăria timpurie.

Constructivismul, centrat în particular pe dezvoltarea cognitivă, acordă atenţie egală eredităţii şi educaţiei în dezvoltarea copilului. Copiii sunt abordaţi ca subiecţi care îşi utilizează capacităţile ﬁzice şi intelectuale în continuă dezvoltare,
pentru a interacţiona activ cu mediul şi a acţiona asupra acestuia. În aceste procese, copiii îşi dezvoltă capacităţi
cognitive şi modele comportamentale tot mai complexe. Mediul poate împiedica sau poate stimula rata dezvoltării, însă
consecutivitatea etapelor parcurse în dezvoltare este universală, generală.
Psihologul elveţian Jean Piaget, adept ﬁdel al constructivismului, s-a impus prin teoria stadială a dezvoltării cognitive
a copilului, conform căreia:
• Dezvoltarea intelectuală a copilului trece prin mai multe stadii sau etape succesive.
• Consecutivitatea acestora este universală, generală, iar gradul de dezvoltare a copilului poate varia de la un domeniu
la altul, precum şi în funcţie de cultură şi mediu.
• Copiii traversează aceleaşi etape în dezvoltarea lor, dar o fac cu paşi diferiţi, de aceea vîrsta nu se suprapune cu
etapa.
• Etapele constituie trepte spre moduri de gîndire tot mai soﬁsticate. Cu ﬁecare etapă copilul învaţă anumite
operaţii ca structuri mintale organizate. Stadiul nou nu-l exclude pe cel anterior, noile condiţii suprapunînduse celor anterioare. Dacă într-un stadiu n-au fost asimilate anumite operaţii, în stadiul următor diﬁcultăţile de
învăţare vor ﬁ inerente.
• Stadiile semniﬁcative în procesul de învăţare şi formare a personalităţii copilului sunt:
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•

•

•

Puncte-cheie ale teoriei lui Piaget

Erik Erikson prin teoria
dezvoltării psihosociale
completează teoria dezvoltării
cognitive a lui J.Piaget.
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– stadiul inteligenţei senzomotorii, cuprins între 0 şi 2 ani;
– stadiul gîndirii preoperaţionale, cuprins între 2 şi 6/ani;
– stadiul operaţiilor concrete, cuprins între 6/7 şi 10/11 ani;
– de la 11 ani intervine stadiul operaţiilor formale.
Structurile psihologice sunt grupuri de scheme mintale care iau naştere prin interiorizarea acţiunilor cu obiectele. Copiii
îşi construiesc structuri mintale noi prin care asimilează mediul. Structura şi relaţiile cu mediul se construiesc pe plan
psihic în mod dinamic, sub formă de acţiuni, operaţii, grupuri de operaţii, întîi concrete, apoi în formaţiuni logice.
Dezvoltarea/învăţarea este constanta reciprocă între procesul de asimilare şi adaptare. Prin asimilare copilul
corelează obiectul cu schema deja existentă, prin adaptare îşi modiﬁcă schema conform obiectului. Cunoaşterea
noului confruntă procesul de asimilare şi acomodare. Înţelegerea se produce doar atunci cînd aceste procese se aﬂă
în echilibru.
În dezvoltarea ontogenetică, învăţînd, copilul supune obiectele sau fenomenele schemelor sale de asimilare: „a
aplica, a tăia“ (inteligenţa senzomotorie), a seria, a clasiﬁca (operaţii logice), a scădea, a aduna (operaţii numerice),
a relaţiona fenomenele (explicaţii cauzate) etc. Dobîndind aceste operaţii în mod stadial, copilul este capabil să le
aplice la o mai mare varietate de fenomene, obiecte, contexte, cu menţiunea că ele pot ﬁ cucerite doar printr-o activitate internă.

Urmărind în mod special greşelile pe care le comit copiii în soluţionarea de probleme şi în aplicarea diverselor modele
de explorare, Piaget a demonstrat rolul activ al copilului în explorarea oamenilor şi a lucrurilor, astfel progresînd în dezvoltarea sa cognitivă şi morală. Conform teoriei lui Piaget, copilul interacţionează cu forţele externe mai degrabă activ,
decît pasiv: el desfăşoară o activitate mintală extrem de intensă, în timp ce se străduieşte să găsească explicaţie evenimentelor şi lumii din jurul lor. Înţelegînd aceste lucruri, persoanele care îngrijesc copilul devin conştiente de importanţa
rolului pe care îl au în devenirea copilului să-i creeze oportunităţi pentru cercetare şi explorare, să-i acorde suport
emoţional, să-i asigure securitatea şi să-i încurajeze această abordare este în contrast cu directivele eronate conform
cărora rolul adultului este de a preda, a stimula şi a lua măsuri imediate:
– copiii au un rol activ în determinarea propriei dezvoltări. Ei sunt experimentatori înnăscuţi, dacă li se oferă posibilitatea şi susţinerea necesară pentru a explora;
– învăţarea are loc pe etape, care diferă prin calitatea judecăţii copiilor, modul în care acţionează şi învaţă aceştia
despre lumea din jurul lor;
– învăţarea este senzorială, bazîndu-se pe „aici“ şi pe „acum“;
– structurile mintale, inclusiv cea interpersonală, se formează prin interacţiunea copilului cu mediul.
După Erikson:
– Dezvoltarea este un proces de integrare a factorilor biologici individuali cu factorii de educaţie şi cel sociocultural.
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•
•
•
•
Teoria învăţării socioculturale şi
zona proximei dezvoltări
Teoria cultural-istorică
a învăţării

Teoria multiplelor inteligenţe

•

– Pe parcursul vieţii omul traversează opt stadii polare, reﬂectate prin teza: potenţialul de dezvoltare al individului
capătă împlinire pe tot parcursul existenţei.
– Fiecare stadiu este sensibil pentru acumularea unor anumite calităţi, care, de la un stadiu la altul, rămîn; această
acumulare se produce ca urmare a traversării unei noi crize de dezvoltare. Crizele apar în urma conﬂictului dintre
posibilităţile de relaţionare ale persoanei şi cerinţele mediului social.
– Stadiile urmează într-o anumită consecutivitate şi au o anumită structură. Fiecare stadiu poate decurge (angajînd
persoana prin anturaj) pozitiv sau negativ, iar în ﬁnal se soldează cu un produs psihologic pozitiv sau negativ, ce
marchează dezvoltarea ulterioară a personalităţii:
în primul an de viaţă există relaţia bipolară de caracteristici: încredere — neîncredere, ce generează încrederea în
adulţi;
de la 1 la 3 ani se manifestă dihotomia: autonomie/emancipare — dependenţă/îndoială, ce generează autocontrolul;
între 4 şi 5 ani — dihotomia: constituirea dorinţei de a aﬂa ce fel de persoană va ﬁ — sentimentul vinovăţiei, ce
generează sentimentul de responsabilitate;
între 6 şi 11 ani — dihotomia: constituirea iniţiativei — sentimentul de inferioritate generează sentimentul
competenţei;
între 12 şi 18 ani acţionează dihotomia: conştientizarea identităţii Eu-lui — confuzia rolurilor, iar ca produs
pozitiv — ﬁdelitate şi loialitate.

Lev Vîgotsky — idei-cheie:
– Cu referire la caracterul social al învăţării: informaţia nouă este dobîndită zilnic, înglobată în evenimentele
cotidiene şi capătă semniﬁcaţie în virtutea relevanţei sale prin importanţa, complexitatea, natura ei interactivă şi
caracterul social al experienţelor;
– În contextul zonelor dezvoltării diferenţiem:
• zona actualei dezvoltări, adică „spaţiul“ solicitărilor în care subiectul soluţionează independent situaţiile de problemă;
structurile psihologice sunt mature;
• zona proximei dezvoltări, adică spaţiul în care copilul ajunge să soluţioneze problema, dar numai cu ajutorul adultului. Esenţială rămîne disponibilitatea copilului de a accepta şi a proﬁta de ajutor; structurile psihologice se aﬂă în
proces de formare.
– Orientarea procesului educaţional spre zona proximei dezvoltări este condiţie prioritară pentru educaţia copilului.
Studiind felul în care copiii prelucrează şi asimilează informaţia, psihologul Howard Gardner a identiﬁcat cîteva moduri de
învăţare, numite şi inteligenţe multiple: socială (interpersonală), personală, spaţială, lingvistică, logico-matematică, muzicală,
corporal-chinestezică, naturalistă şi existenţială. Astfel de diferenţe determină laturile forte şi punctele vulnerabile care
inﬂuenţează felul de a acţiona al copilului. Fiecare tip de inteligenţă are la bază o structură neurologică care îşi are propriul
curs de dezvoltare. Gardner, renunţînd la noţiunea de inteligenţă generală, a permis ca multe probleme legate de învăţare
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să ﬁe considerate diferenţe, şi nu deﬁcienţe. El consideră că o mare parte din potenţialul copilului se pierde, dacă nu îi
oferim ocazia să-şi dezvolte un spectru larg de abilităţi mintale.
Teoria lui Gardner atrage atenţia asupra talentelor unice ale ﬁecărui copil. Copiii, care nu reuşesc într-un domeniu, trebuie să ﬁe stimulaţi să se dezvolte în altele, unde reuşesc mai uşor. Meritul acestei abordări este că îi ajută pe părinţi să
recunoască laturile forte ale copilului şi acele abilităţi care se pot dezvolta mai tîrziu decît altele, ţinînd cont de faptul că
dezvoltarea în arii/domenii diferite se produce şi cu tempouri diferite.

Toate aceste teorii sunt o sursă de
inspiraţie şi constituie universul
teoretic ce contribuie la o cît mai
adecvată abordare a educaţiei
copilului mic.

Pornind de la ideea că orice modalitate uniformă de predare este, evident, nesatisfăcătoare, de vreme ce ﬁecare copil
este diferit, Gardner considera că procesul educaţional planiﬁcat şi realizat din perspectiva multiplelor inteligenţe:
– condiţionează centrarea pe copil şi individualizarea,
– facilitează interacţiunea cu lumea,
– asigură şi susţine succesul în autoexprimare,
– întăreşte imaginea de sine şi sentimentul de competenţă.
Lucrările lui John Dewey subliniază că experienţa personală este o componentă vitală în prima fază de dezvoltare a
conceptelor.
Copiii dezvoltă noi concepte prin alăturarea cunoştinţelor anterioare la experienţele prezente, arată J.M. Hunt.
Jerom Bruner observă că, în timp ce copiii manipulează mediul social, ei dobîndesc capacitatea de a comunica prin
intermediul limbajului.
Filosoﬁa educaţională a lui Kaminsky vizează menţinerea copilului — a nevoilor/necesităţilor, particularităţilor (ﬁzice,
cognitive, socioemoţionale), ritmului şi nivelului individual de dezvoltare — în poziţia centrală în gîndirea şi planiﬁcarea
educaţiei.
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4. OBIECTIVELE EDUCAŢIEI TIMPURII
Obiectivele generale ale educaţiei timpurii:

– dezvoltarea integrală normală şi deplină a copilului, valoriﬁcîndu-se potenţialul ﬁzic şi psihic
al acestuia, respectîndu-se ritmul propriu de dezvoltare a acestuia, nevoile sale afective şi
speciﬁcul activităţii sale de bază — jocul;
– dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi mediul pentru a dobîndi
cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi conduite noi. Încurajarea explorărilor, exerciţiilor,
încercărilor şi experimentărilor, ca experienţe autonome de învăţare;

– descoperirea de către ﬁecare copil a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei
imagini de sine pozitive;
– sprijinirea copilului în acumularea cunoştinţelor, capacităţilor, deprinderilor şi atitudinilor
necesare acestuia la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii.

OBIECTIVELE GENERALE
Dezvoltarea cognitivă

– Ascultarea şi vorbirea: utilizarea limbajului oral pentru a comunica cu
ceilalţi, îmbogăţirea vocabularului, dezvoltarea capacităţii de exprimare,
înţelegerea mesajelor transmise de ceilalţi, participarea la o conversaţie,
utilizarea limbajului pentru soluţionarea situaţiilor. Pe măsură ce copiii
învaţă să asculte şi să vorbească, ei capătă autocontrol şi control asupra
mediului, interacţionează eﬁcient cu ceilalţi şi pot strînge din ce în ce mai
multe informaţii.
– Citirea şi scrierea: înţelegerea semniﬁcaţiei limbajului scris, înţelegerea
scopului materialelor scrise şi cum se citesc, familiarizarea cu alfabetul,
cu literele şi cuvintele scrise. Cînd încep să citească, copiii cuceresc o
nouă lume a informaţiilor, inclusiv cea a imaginaţiei. Scrierea le dezvoltă
memoria, comunicarea şi înţelegerea.
– Învăţarea prin soluţionarea problemelor: copiii observă evenimente
în jurul lor, fac predicţii, testează soluţii posibile, învăţarea trece dincolo
de observarea faptelor. A cunoaşte cum pot ﬁ folosite cunoştinţele
dobîndite ajută la o continuă învăţare.
– Dezvoltarea gîndirii logice: copiii colectează informaţii referitoare la
obiectele din mediu şi relaţiile dintre ele prin comparare, clasiﬁcare,
seriere, numărare, măsurare şi prin identiﬁcarea de scheme şi modele.
– Exprimarea simbolică: copiii utilizează obiecte în moduri diferite,
le dă nume diferite astfel că o ceaşcă poate deveni un telefon sau o
linguriţă un avion; el joacă rolul mamei sau al unui pompier, redă lumea
prin desene sau aﬁşe, realizează un graﬁc al schimbărilor vremii într-o
săptămînă sau lună, sau un desen cu întîmplările unui personaj dintr-o
poveste. Aceste reprezentări şi simboluri permit copiilor să evadeze din
realitatea adevărată şi le stimulează imaginaţia şi capacitatea de a explora
idei abstracte.

Dezvoltarea socioemoţională

– dobîndirea identităţii de sine:
cunoaşterea de sine şi interacţiunea
cu ceilalţi, copii şi adulţi
– asumarea responsabilităţii pentru
sine şi pentru ceilalţi: respectarea
regulilor şi rutinelor, respectarea
celorlalţi şi asumarea iniţiativei
– comportament prosocial:
demonstrarea empatiei, a înţelegerii
celorlalţi prin împărtăşire cu ceilalţi
Copilul pregătit pentru şcoală trebuie
să ﬁe:
• sigur de sine, prietenos, capabil să
dezvolte relaţii cu copiii de vîrsta
lui
• capabil să se concentreze şi să
ducă la bun sfîrşit o sarcină
• capabil să comunice stările lui
afective: supărare, frustrare,
bucurie, satisfacţie
• capabil să asculte cerinţe şi indicaţii
şi să ﬁe atent.

Dezvoltarea ﬁzică

– dobîndirea controlului asupra motricităţii grosiere: mişcarea
conştientă şi deliberată a muşchilor mari ai corpului, în special mîinile şi
picioarele; asigurarea echilibrului şi a stabilităţii, realizarea de alergări,
sărituri, sărituri peste obstacole, ocolirea obstacolelor, precum şi mişcări
de manipulare, de exemplu aruncări, împingeri, prinderi.
– dobîndirea controlului asupra motricităţii ﬁne: utilizarea şi
coordonarea muşchilor mici ai mîinii şi folosirea lor cu dexteritate;
pe măsură ce se dezvoltă muşchii mici, copiii capătă abilităţi de
autoajutorare, de manipulare a obiectelor mici, precum foarfecele
şi instrumentele de scris. Motricitatea ﬁnă se dezvoltă ulterior celei
grosiere.
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5. PRINCIPII DE BAZĂ ALE PRACTICII
ÎN EDUCAŢIA TIMPURIE
Sumar
Acest capitol prezintă principiile de bază care trebuie să orienteze deciziile şi practicile
educaţionale adoptate de cadrul didactic în activitatea zilnică cu copiii şi familiile lor.
• Principiul considerării copilului ca un întreg
• Principiul respectării depline a drepturilor copilului
• Principiul medierii învăţării în cadrul procesului de învăţămînt
• Principiul diferenţierii şi individualizării
• Principiul învăţării bazate pe joc
• Principiul abordării integrate a curriculum-ului
• Principiul diversităţii contextelor şi situaţiilor de învăţare
• Principiul alternării formelor de organizare a activităţii şi a strategiilor de învăţare
• Principiul parteneriatului cu familia şi cu comunitatea
Practica didactică a cadrelor didactice în perioada copilăriei trebuie să aibă ca obiectiv principal dezvoltarea
deplină a copilului pornind de la unicitatea acestuia.
Cu cît cunoşti mai bine modul
în care învaţă copilul mic, cu
atît mai mult îl poţi ajuta să se
dezvolte sănătos!

Principiul considerării copilului ca
un întreg6

Principiile pe care le vom prezenta reprezintă repere importante ale activităţii cadrului didactic, care trebuie să
ghideze deciziile lor asupra modului în care interacţionează cu copiii şi cu familiile acestora, a modului în care
organizează contextele şi experienţele de învăţare şi abordează jocul copiilor şi învăţarea.
Centrarea procesului educaţional asupra copilului, un principiu deplin acceptat al educaţiei contemporane, presupune
în esenţă preocuparea permanentă a cadrelor didactice pentru cunoaşterea copilului ca individualitate şi adaptarea
programelor de educaţie la proﬁlul individual al subiectului supus educaţiei. Din această perspectivă, considerarea copilului ca un întreg, ca un ansamblu structurat de trăsături, necesităţi, înclinaţii, potenţialităţi deﬁnitorii aﬂate într-o strînsă
determinare şi relaţionare reciprocă este o condiţie esenţială pentru formarea, prin mijloace speciﬁce educaţiei, a unei
personalităţi integre şi armonioase.
Aceasta presupune, în primul rînd, recunoaşterea copilului ca o individualitate, o personalitate în formare, ale cărei arii de
manifestare — ﬁzică, spirituală, emoţională, cognitivă, socială —, se inﬂuenţează reciproc şi se dezvoltă simultan, ﬁecare
6

Glava, Adina, Glava, Cătălin. Introducere în pedagogia preşcolară, Editura Dacia, Cluj-Napoca,2002.
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din acestea ﬁind în egală măsură importantă şi trebuind să facă obiectul educaţiei timpurii. În consecinţă, programele
educaţionale oferite în perioada educaţiei de la 1 la 7 ani trebuie să identiﬁce şi să utilizeze secvenţe de curriculum care
să se adreseze nu doar ariei cognitive a personalităţii, dar şi celei afective, sociale şi motorii, astfel încît dezvoltarea într-o
anumită latură să susţină şi să stimuleze evoluţia celorlalte laturi şi a personalităţii ca întreg. Acest lucru presupune din
partea cadrelor didactice o preocupare permanentă de exploatare din perspective multiple a situaţiilor de învăţare create.
Astfel, de exemplu, activităţi ce urmăresc cu preponderenţă obiective de natură cognitivă ascund numeroase prilejuri de
stimulare afectivă sau dezvoltare morală, identiﬁcarea lor ţinînd de ﬂexibilitatea şi creativitatea cadrului didactic.
Caracterul unic al personalităţii copilului este dat şi de speciﬁcul necesităţilor individuale de cunoaştere şi formare ale copilului ce sunt considerate din ce în ce mai des în pedagogia contemporană punctul de start al intervenţiei educaţionale.
Contrar concepţiei pedagogice preşcolare tradiţionale, necesităţile copilului preşcolar nu se rezumă la cele de bază,
ﬁziologice sau privind protecţia şi îngrijirea, ci parcurg întreg registrul necesităţile fundamentale ale ﬁinţei umane:
necesităţi afective (de dragoste, sentimentul apartenenţei şi al valorii personale), de cunoaştere, de acţiune şi de aﬁrmare a individualităţii. Fiecare dintre aceste necesităţi ia forme particulare, diferite de la copil la copil şi de la o perioadă
de dezvoltare la alta şi trebuie cunoscute, interpretate, înţelese şi întîmpinate ca un ansamblu de necesităţi, unele
determinîndu-le şi inﬂuenţîndu-le pe altele. Relaţia acestor cerinţe particulare ale copilului cu anumite conﬁguraţii sau
caracteristici de personalitate nu trebuie nici ea ignorată. De exemplu, necesităţile de cunoaştere ale copilului sunt
direct inﬂuenţate de nivelul dezvoltării cognitive, dar şi de stabilitatea afectiv-emoţională şi de trăsăturile temperamentale ale copilului.

Principiul respectării depline
a drepturilor copilului

Adoptarea normelor generale care să guverneze întreg procesul de educaţie timpurie implică recunoaşterea şi asumarea prevederilor unor documente internaţionale cum sunt:
Convenţia cu privire la drepturile copilului (septembrie 1990);
Declaraţia Conferinţei mondiale de la Jomtien, Thailanda (1990) referitoare la ,,Educaţia pentru toţi“;
Declaraţia de la Salamanca (1994) cu privire la asigurarea accesului participării şi calităţii educaţiei pentru toţi;
Sintetizînd, normele recomandate educaţiei de aceste declaraţii internaţionale se referă la:
asigurarea şanselor egale la educaţie şi dezvoltarea deplină a potenţialului individual pentru toţi copiii, indiferent
de sex, rasă, religie, limbă, necesităţi speciale;
asigurarea asistenţei şi îngrijirii necondiţionate din partea adultului, familiei, comunităţii, serviciilor sociale;
asigurarea respectului faţă de copil, ceea ce implică şi asigurarea dreptului la liberă expresie şi decizie.
Dincolo de aceste documente internaţionale, care reprezintă o sursă de deﬁnire a drepturilor fundamentale ale copiilor,
ce trebuie respectate şi pe parcursul procesului educaţional, se propune şi o altă perspectivă de analiză a acestor drepturi, aceea a valorilor fundamentale pe care comunitatea educaţională le propagă, valori ce ţin de: autodisciplină, autocontrol, responsabilitate; aspecte ce ţin de valorizarea sinelui: cultivarea stimei de sine, a respectului de sine; valori ce ţin
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de respectarea egalităţii şanselor, a demnităţii, a sensului valorii, a dreptăţii în educaţie, valori ce ţin de relaţia cu ceilalţi:
respect, politeţe, toleranţă, colaborare, încredere, onestitate; valori ce ţin de abordarea sarcinilor de lucru: perseverenţa,
trăirea satisfacţiei muncii.
Recunoaşterea ﬁecăreia dintre aceste valori propagate în procesul educaţional implică exprimarea ei ca un drept al copilului.
Respectarea drepturilor nu se face automat, fără asumarea responsabilităţilor. Drepturile copiilor sunt în sensul cel
mai strict responsabilităţile educatorilor. Aceştia trebuie să asigure cadrul de respectare a drepturilor în grădiniţă,
antrenînd grupul de copii şi ceilalţi agenţi ai acţiunii educaţionale în asumarea responsabilităţilor.
Exemple:
1. Dreptul copilului: A ﬁ ascultat şi a i se oferi ocazia să-şi exprime opiniile implică responsabilităţi:
• pentru copil:
– să comunice, dar şi să asculte, să nu monopolizeze discuţia, să nu-şi desconsidere partenerii de discuţie;
• pentru educator:
– să încurajeze comunicarea, să asculte, să ghideze discuţiile colective, să formeze la elevi deprinderi de comunicare.
2. Dreptul copilului: A ﬁ educat într-un mediu educaţional prietenos, sigur, pozitiv, în care este încurajat şi susţinut
implică: responsabilităţi:
• pentru copil:
– să coopereze şi să se implice, să respecte regulile de comportare disciplinată, să ofere respect;
• pentru educator:
– să creeze un mediu educaţional plăcut şi sigur şi să dezvolte o relaţie cu copii bazată pe recunoaştere,
susţinere şi încurajare permanentă.
Principiul medierii învăţării în
cadrul procesului educaţional

Acest principiu postulează varietatea de efecte formative în proﬁlul psihoﬁzic al copilului, datorate intervenţiei mediatoare a adultului şi a contextului învăţării pentru cunoaşterea realităţii şi pentru dezvoltarea deplină a potenţialităţilor
individuale. El îşi găseşte fundamentul în cercetări de dată recentă ale psihologiei dezvoltării privind modiﬁcabilitatea
structurilor cognitive, deﬁnită drept capacitatea ﬁinţei umane de a ﬁ modiﬁcat de experienţele externe, în sens evolutiv,
prin intervenţia unui mediator între stimul şi organism şi nu doar prin expunerea directă la factorii educativi7.
Astfel, reprezentanţii psihologiei sociale cognitive de la Geneva au arătat importanţa considerării dimensiunii sociale
a inteligenţei, amintită doar de Piaget, subliniind că ,,dezvoltarea cognitivă nu rezultă dintr-o simplă interacţiune a co7
8

Glava, Adina, Glava, Catalin. Introducere în pedagogia preşcolară, Editura Dacia, Cluj-Napoca,2002, p.82.
Idem, p.36.
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pilului cu lumea, ea ﬁind mediată de interacţiunile sociale cu unul sau mai mulţi indivizi8. Modelul piagetian al dezvoltării
cognitive a fost îmbogăţit şi de Teoria achiziţiei abilităţilor cognitive create de R. Fisher (1980), în care factorul extern
al dezvoltării cognitive este contextul (experienţele de mediu educaţional şi structurile genetice individuale) în care au loc
învăţarea şi performarea capacităţilor. Pentru Ficher, ﬁecare copil se dezvoltă diferit, contexte diferite conferind abilităţi
diferite.
La această teorie se adaugă şi rezultatele cercetărilor lui R. Feuerstein9, care subliniază rolul adultului (părinte, educator)
ca mediator al învăţării şi organizatorul experienţelor de învăţare copilului, arătînd că învăţarea este cu atît mai eﬁcientă
cu cît creşte cantitatea medierii, iar dezvoltarea individului ca rezultat al expunerii directe la stimulii educaţionali este
prezentă mai ales pentru subiecţii care au beneﬁciat de numeroase experienţe de învăţare mediată.
La rîndul său, cunoscutul psiholog rus L.S.Vîgotski recunoaşte importanţa medierii pentru calitatea cunoaşterii, în teoria
sa asupra zonei proximei dezvoltări spre care trebuie să ţintească acţiunea educaţională. În fapt, accesarea acestei zone
a nivelului de dezvoltare imediat superior este posibilă prin medierea adultului şi a unor elemente ale contextului în
care are loc învăţarea.
În concluzie, varierea controlată a tuturor acestor factori mediatori prezenţi în orice acţiune de intervenţie educaţională:
contextul, adultul, interacţiunile sociale poate determina o accelerare a depăşirii unor caracteristici cognitive considerate ca speciﬁce unei vîrste. Rolul educatorului implicat în programele de educaţie timpurie este în acest sens acela
de a conştientiza valenţele formative ale acestor factori şi de a-şi exersa competenţele de utilizare a lor ca instrumente
de mediere a dezvoltării copiilor.
Principiul diferenţierii
şi individualizării

Diferenţierea şi individualizarea trebuie să constituie o preocupare permanentă a cadrelor didactice, pe parcursul întregului proces de învăţămînt, manifestată prin maniera particulară de proiectare, organizare şi desfăşurare a activităţilor
de învăţare. Diferenţierea şi individualizarea curriculară presupune, din această perspectivă, un ansamblu de acţiuni
organizate şi sistematice ale cadrului didactic, ce au ca scop identiﬁcarea nevoilor educaţionale individuale sau ale
unor subgrupuri din grup şi crearea unui context educaţional care să vină în întîmpinarea acestor nevoi.
În acest sens, diferenţierea curriculară vizează adaptări ale conţinuturilor educaţiei, ale proceselor didactice (strategii
de lucru), mediului psihologic şi ﬁzic de învăţare (resurse, sprijin din partea adultului etc.), produselor aşteptate de
la copii (în termeni de Cunoştinţe, Abilităţi, Atitudini, Comportamente) în urma parcurgerii activităţilor de învăţare.
Diferenţierea şi individualizarea nu se limitează la subordonarea inﬂuenţelor educative la particularităţile individuale
sau de grup ale copiilor, ci, dimpotrivă, îşi propune activarea şi valoriﬁcarea la maximum a potenţialităţilor reale ale co-

9
10
11

Glava, Adina, Glava, Cătălin. Introducere în pedagogia preşcolară, Editura Dacia, Cluj-Napoca,2002, p.83.
Ibidem.
Ibidem.
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piilor, accelerînd astfel dezvoltarea acestora. Aceasta înseamnă că activităţile didactice diferenţiate trebuie să ţintească
„zona proximei dezvoltări“10 la care copilul este capabil să ajungă cu sprijinul adecvat. Acceptînd ideea că metodele
didactice adecvate permit accelerarea într-o anumită măsură a dezvoltării11, se conchide că diferenţierea şi individualizarea curriculară reprezintă mobiluri ale acestei dezvoltări, de care trebuie să beneﬁcieze toţi copiii.
Principiul învăţării bazate
pe joc

Jocul este activitatea fundamentală a copilului între 1 şi 7 ani prin care acesta se dezvoltă natural; jocul trebuie să stea la
baza conceperii activităţilor didactice.

Principiul abordării integrate
a curriculum-ului

În educaţia timpurie, abordarea interdisciplinară a conţinuturilor este o necesitate dată de nevoia ﬁrească a copilului mic
de a explora mediul înconjurător, ﬁzic şi social, de a-l cunoaşte şi a-l stăpîni, preocupare ce este pe deplin întîmpinată în
condiţiile structurării interdisciplinare a curriculum-ului. Aceasta, deoarece modul natural al copiilor de a învăţa despre
ceea ce îi înconjoară nu este acumularea de cunoştinţe pe domenii ale ştiinţei, ci, dimpotrivă, integrarea informaţiilor,
priceperilor, deprinderilor diverse în jurul unor teme care le-au stîrnit interesul sau a unor elemente de viaţă reală.
Studierea integrată a realităţii îi permite copilului explorarea în mod global a mai multor domenii de cunoaştere, subordonate unor aspecte particulare ale realităţii înconjurătoare, asigurîndu-i achiziţia unor concepte şi legităţi fundamentale, a unor proceduri de lucru şi instrumente de cunoaştere a realului. De asemenea, abordarea interdisciplinară
a conţinuturilor educaţiei timpurii permite luarea în considerare a necesităţilor de cunoaştere a copiilor mici şi abordarea unor subiecte de interes pentru aceştia eventual, în cadrul unor teme-proiecte mai cuprinzătoare, sugerate de
documentele curriculare. De aici se pot delimita două funcţii ale abordării interdisciplinare a conţinuturilor: funcţia
de organizare a cunoaşterii — de integrare a cunoştinţelor într-un ansamblu informaţional, ceea ce asigură o asimilare
mai temeinică, datorită conexiunilor logice favorizate de această abordare; şi funcţia formativă, dată de achiziţia unor
competenţe de obţinere a cunoştinţelor şi de utilizare creatoare a informaţiei, capacităţi ce vor ﬁ integrate ulterior întrun stil personal de cunoaştere.

Principiul diversităţii contextelor şi
situaţiilor de învăţare

Acest principiu subliniază importanţa oferirii de către educatoare în mediul educaţional de contexte şi situaţii de
învăţare cît mai diverse, care să solicite implicarea copilului sub cît mai multe aspecte: cognitiv, emoţional, social, motrice. Fiecare moment al zilei reprezintă o oportunitate de învăţare, dar nu în sensul de sarcini didactice formulate de
cadru didactic, ci momente precum dejunul, momentele de tranziţie, somnul de după-amiază sau mersul la toaletă.

Principiul alternării formelor
de organizare a activităţii
şi a strategiilor de învăţare

Cu cît contextele de învăţare sunt mai diverse (prin sarcini, prin materiale, prin mediul ﬁzic, prin modalităţi de
interacţiune etc.), cu atît mai valoroase sunt experienţele de învăţare ale copiilor. Totodată, această diversitate face ca
toate cunoştinţele, deprinderile, capacităţile să ﬁe transferate în contexte diferite şi astfel să se realizeze conexiunea
dintre ele şi dintre elementele realităţii.
Alternarea formelor de organizare şi a strategiilor reprezintă un principiu strîns legat de cele precedente. Învăţarea are
loc ﬁe prin sarcini individuale, ﬁe prin sarcini în perechi sau grupuri mici (cînd învăţarea reciprocă este foarte eﬁcientă),
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ﬁe în grup mare. Fiecare dintre aceste forme de organizare are avantajele ei care sunt puse în valoare prin utilizarea lor
în momentul cel mai oportun, în funcţie de particularităţile individuale ale copiilor, de obiective, de conţinuturi şi de
momentul zilei.
Alternarea strategiilor are ca reper de bază îndeosebi particularităţile de vîrstă şi individuale (pentru unii copii ﬁind mai
eﬁciente anumite strategii decît altele), dar şi de obiectivele şi conţinuturile propuse.
Principiul parteneriatului cu familia
şi cu comunitatea

Este necesar ca între educatoare şi familie să se stabilească relaţii autentice de parteneriat, care să asigure continuitate
şi coerenţă în demersul educaţional; familia trebuie considerată un partener activ, nu doar receptor al informaţiilor
furnizate de educatoare referitoare la progresele realizate de copil; totodată e importantă înţelegerea valorii educaţiei
în perioadele timpurii şi preşcolare pentru comunitate şi participarea comunităţii la oferirea tuturor şanselor la educaţie,
dezvoltare, creştere şi îngrijire ale ﬁecărui copil pentru un start bun în viaţă al acestuia.
Toate aceste principii sunt determinate de rezultatele studiilor privind speciﬁcul dezvoltării şi învăţării copiilor de vîrste
mici şi principii determinate de orientările şi politicile educaţionale la nivel internaţional. Convingerea noastră este că
asumarea acestor norme plasează procesul de educaţie timpurie în parametrii descrişi de orientările internaţionale
în domeniul educaţiei la vîrste timpurii şi asigură un plus de ştiinţiﬁcitate demersurilor educaţionale prin luarea în
considerare a celor mai noi evidenţe ştiinţiﬁce ale psihologiei dezvoltării şi pedagogiei şcolare.
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6. CE ESTE UN CURRICULUM INTEGRAT?
CE ÎNSEAMNĂ PREDARE INTEGRATĂ?
Sumar
• Avantajele abordării integrate a curriculum-ului
• Cum abordăm integrat curriculum-ul? Exemple.
• Ce înseamnă predare integrată? Etapele realizării unui studiu tematic.
Exemple de studii tematice
Curriculum-ul integrat este expresia modului în care privim dezvoltarea copilului şi gîndim învăţarea lui.
Toate domeniile de dezvoltare sunt intercorelate şi interdependente. Dezvoltarea într-un domeniu condiţionează
dezvoltarea în celelalte domenii. Curriculum-ul, deşi structurat pe arii curriculare, prin obiectivele cadru şi de referinţă
pe care le cuprinde, vizează dezvoltarea copilului în ansamblul său, obiectivele între ariile curriculare ﬁind corelate între
ele şi cu domeniile de dezvoltare.
Cunoştinţele, deprinderile, capacităţile dezvoltate prin ﬁecare arie curriculară se aﬂă în strînsă corelaţie şi ele devin mai
temeinice atunci cînd activităţile de învăţare sunt realizate prin conţinuturi/teme interdisciplinare, cînd prin activităţi se
realizează conexiunea între cunoştinţe, deprinderi, capacităţi din domenii diferite de dezvoltare.
Studiile tematice şi proiectele sunt practici de integrare a ceea ce copiii învaţă în procesului educaţional.
În cadrul lor copiii sunt solicitaţi să înveţe în mod semniﬁcativ.
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PENTRU PĂRINŢI

Exemplu de abordare integrată
a curriculum-ului, prin proiecte
tematice

• Părinţii sunt implicaţi şi împărtăşesc din
experienţa lor în cadrul diferitelor activităţi
ale grupei13.
• Părinţii înţeleg modul de abordare a învăţării
la copii şi sprijină dezvoltarea acestora în
acelaşi mod în afara creşei şi a grădiniţei.

12
13

PENTRU CADRE DIDACTICE

• Cadrele didactice sunt stimulate de
conţinutul mereu nou şi de posibilităţile
foarte interesante, de metodologii didactice
noi.
• Se concentrează asupra unei teme în jurul
căreia să dezvolte predarea/învăţarea, să-şi
organizeze propria gîndire şi planiﬁcare,
identiﬁcă şi elaborează experienţe de învăţare
care susţin scopurile educaţionale urmărite.
• Au posibilitatea să prezinte tema în
desfăşurare, profund, acordînd tuturor
copiilor şansa de a învăţa în cadrul studierii ei.
Aceasta se obţine prin folosirea unei varietăţi
de activităţi şi prin crearea conexiunilor între
ele.
• Sunt solicitate să anticipeze eventuale situaţii
delicate apărute în procesul studierii unei
teme, stimulate să genereze idei originale
pentru activităţi.

Glava, Adina, Glava, Catalin. Introducere în pedagogia preşcolară, Editura Dacia, Cluj-Napoca,2002, p.83.
Ibidem.

PENTRU COPII

• Oferă un caracter sistemic cunoştinţelor şi
abilităţilor.
• Creează oportunităţi pentru ca să ajungă
copiii la informaţie pe căi diferite; copiii
abordează tema potrivit cu stilul propriu de
învăţare.
• Este satisfăcută dorinţa de cunoaştere
a copiilor, corespunde necesităţii de a ﬁ
antrenaţi prin toate abilităţile cognitive,
afective şi estetice în căutarea răspunsurilor,
în descifrarea unei idei.
• Sunt implicaţi în experienţele de învăţare mai
variate, în învăţare prin colaborare cu semenii.
• Sunt respectate interesele schimbătoare ale
copilului.
• Satisface necesităţile unor grupuri de vîrste
diferite şi niveluri de dezvoltare diverse, a
unor copii ale căror interese şi necesităţi
variază.
• Copiilor li se recunoaşte capacitatea de
gîndire originală, competenţa şi li se permit
noi căi de a-şi dobîndi cunoştinţele. Un astfel
de model integrat de predare, atunci cînd
este pregătit şi aplicat cu grijă, poate conduce
la constituirea unei comunităţi de copii în
care ei:
– se preocupă de celălalt;
– efectuează asocieri intelectuale
interesante;
– dezvoltă deprinderi de comunicare şi
dialog;
– formează spiritul de colectiv12.
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PANOU DE INFORMARE PENTRU PĂRINŢI
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Reprezentarea graﬁcă a planiﬁcării UNITĂŢII TEMATICE
(îmbinarea ariilor curriculare în funcţie de temă)
CENTRUL
DE CONSTRUCŢII

CENTRUL JOCULUI
SIMBOLIC

CENTRUL
DE ALFABETIZARE

ARIA:
Limbaj şi comunicare

ARIA:
Dezvoltare personală, educaţie
pentru familie şi societate

CURRICULUM
INTEGRAT

ARIA:
Ştiinţe, cunoaşterea mediului
şi cultură ecologică

CENTRUL
DE ARTE

CENTRUL DE JOCURI
MANIPULATIVE DE MASĂ
ARIA:
Educaţia ﬁzică şi pentru sănătate

CENTRUL
DE ŞTIINŢE

ARIA:
Educaţia prin arte

CENTRUL
DE APĂ ŞI NISIP
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Exemplu de unitate tematică abordată din perspectiva tuturor ariilor curriculare
ŞTIINŢĂ
Zdrobiţi roci argiloase/pietre
de nisip transformîndu-le în pulbere
Clasiﬁcaţi rocile după tipul lor
Faceţi o colecţie din tipurile
de roci locale
Folosiţi roca ca unitate de măsură
a masei corpurilor

MATEMATICĂ
Construiţi un graﬁc al rocilor
studiate după mărime/tip
Estimaţi greutatea rocilor/numărul
pietricelelor într-un borcan de 0,5l

Creaţi un mozaic din roci
Compuneţi o linie melodică
folosind diferite tipuri de roci

Discutaţi modul de utilizare
a rocilor
Identiﬁcaţi munţi şi vulcani pe hartă
Folosiţi rocile ca instrumente

Cîntăriţi rocile

Studiaţi tipul de formare a rocilor

Măsuraţi rocile

Identiﬁcaţi rocile în construcţiile
din apropiere

SĂNĂTATE/SECURITATE

ARTĂ/MUZICĂ
Desenaţi roci

STUDIUL SOCIAL

Discutaţi despre alpinism

ROCILE

Discutaţi despre pericolele
aruncatului cu pietre
Investigaţi mineralele ca ingrediente
în alimentaţie şi calităţile lor
curative/ materie primă pentru
medicamente

LIMBAJ
CENTRUL DE NISIP ŞI APĂ
EDUCAŢIE FIZICĂ

Exploraţi rocile (joc liber)

Jucaţi şotron folosind roci

Jocul în grup „Pietricelele pe palmă”

Alergare/mers cu ocolirea pietrelor

Spălaţi pietricelele
Construiţi munţi din nisip
Construiţi o căşuţă pentru
peştişori

Citiţi texte literare sau
date reale despre roci
Descrieţi calea pe care pot ﬁ
găsite anumite roci
Scrieţi un poem despre roci
Faceţi un raport despre tipurile
de roci
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6.1. Cum abordăm curriculum-ul într-un mod integrat?
Proiectarea unităţilor tematice/studiu tematic
Unităţile tematice se proiectează pornind de la selectarea din curriculum a unor obiective de referinţă din mai
multe arii curriculare. Astfel prin realizarea unei unităţi tematice se asigură abordarea integrată a curriculumului şi conţinuturile sunt strîns legate între ele. Unităţile tematice sunt identiﬁcate prin sondarea intereselor
copiilor, dar şi sugerate copiilor prin expunerea lor la noi experienţe de învăţare.
Unitatea tematică vizează atingerea diverselor obiective de referinţă din mai multe arii curriculare prin activarea centrelor de activitate, în care se desfăşoară procesul educaţional ce se încadrează în unitatea tematică.
Durata realizării unei unităţi tematice variază în funcţie de vîrsta copiilor, de interesul lor pentru temă, de contextul temporal (anotimp) şi cultural (evenimente speciﬁce).
Identiﬁcarea temelor:

În bază de asalt de idei.
Grupul de planiﬁcare poate include părinţi, copii, cadre didactice şi alte persoane care vin cu sugestii interesante. Orice
idee, se notează. Pentru a evita conﬂictele, copiii selectează temele prin vot, iar educatoarele justiﬁcă tema aleasă.
Dacă o temă iniţiată de cadrul didactic nu este adecvată, interesul copiilor se pierde. Prin întrebări iniţiate atît de copil, cît şi de
educator pot apărea idei ce vor ﬁ apoi extinse într-o multitudine de experienţe de învăţare.
Sondajul intereselor copiilor din grupă, prin completarea în timp a panourilor „VREAU SĂ ŞTIU“, „VREAU SĂ FAC“,
sau „VREAU SĂ POT“, tabela „CCC“ — ce ştiu, ce vreau să ştiu, cum pot aﬂa. Altă variantă „CCC“ — ce pot face, cu cine voi
colabora, cînd vom lucra.
În funcţie de vîrstă şi nivelul de dezvoltare al copiilor, panourile pot ﬁ completate individual de ﬁecare copil, pe
măsură ce decide care este domeniul său de interese sau necesităţile sale. În cazul cînd copiii nu pot scrie, sunt
ajutaţi de educator sau părinte. Se variază şi printr-un atelier. Cînd ﬁecare copil este provocat să deseneze sau
să scrie pe foaie interesul său, ca mai apoi să-l acroşeze pe panoul comun. Completate, panourile rămîn la vederea părinţilor şi a copiilor, care au timp să le studieze şi să conştientizeze orizontul de interese şi necesităţi.
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Sondajul familiilor referitor la panoul „INTERESUL COPILULUI MEU“.

Unitatea tematică:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exemple de teme:

Răspunde întrebărilor ce şi le pun copiii şi poate ﬁ dezvoltată împreună cu ei.
Porneşte de la aceea ce ştiu copiii şi pot face deja şi creează oportunităţi ca să-şi dezvolte noi deprinderi şi
cunoştinţe.
Poate ﬁ explorată pe diferite căi într-o perioadă lungă de timp.
Permite realizarea obiectivelor curriculum-ului.
Permite integrarea diferitelor arii curriculare.
Reﬂectă respectul pentru diferenţele individuale, culturale şi de familie.
Creează oportunităţi pentru a implica membrii familiilor copiilor.
Resursele şi materialele la temă sunt disponibile. Aici pot ﬁ incluse şi persoane cu care să se discute, locuri pe care să
le viziteze, cărţi care să le citească, materiale pe care să le cerceteze.
Oferă variate posibilităţi de a folosi jocul pentru a transpune experienţa practică în înţelegere.
Satisface necesitatea copiilor de:
- a se mişca şi a ﬁ antrenaţi în activităţi ﬁzice,
- a realiza interacţiuni sociale,
- a ﬁ independenţi,
- a obţine reuşite în învăţare,
- a-şi dezvolta o autoapreciere pozitivă.

1-3 ani: Familia mea, Eu, Culorile, Jucăriile, Legumele, Florile, Ridichea (plantă, povestea), Soarele, Povestea (o poveste
pentru o săptămînă, personajele vin pe rînd, familiarizarea cu unele personaje vii — iepuraşul, puişorul, cocoşul ...),
Grădiniţa mea, La bunici, Bucătăria, Păpuşa mea etc.
3-7 ani: Pîinea, Ciclurile de creştere (a omului, plantelor şi animalelor), Transportul local, Apele, Fîntînile, Rocile, Podurile,
Vecinii, Prietenii etc.
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Componentele unităţii tematice. Etapele realizării unui studiu tematic
I. Subiectul şi originea acestuia

Experienţe împărtăşite lucrînd în pereche
Copiii împărtăşesc pe rînd, lucrînd în pereche, ce ştiu la temă, nu contează dacă sunt sau nu de acord cu informaţia celuilalt. Ceea ce contează cu adevărat este să asculte cu atenţie şi să descopere cît mai multe idei diferite de ale lui. Copiii
împărtăşesc întregii grupe o idee aﬂată de la partener.
Cînd copiii elaborează curriculum-ul împreună cu educatoarele, ei îşi dezvoltă deprinderi de comunicare şi limbajul în toate aspectele sale, îşi formează abilităţi sociale la cel mai înalt nivel.

II. Discuţii, reﬂecţii

Elaborare de idei despre conţinut. Activitatea începe prin următoarele întrebări: Ce ştiţi deja despre... Ce aţi dori să ştiţi
despre... Cum vom obţine informaţii...
Din perspectiva temei, cadrul didactic stabileşte scopurile şi planiﬁcă cum poate lucra cu obiectivele şi centrele de activitate, activităţile conexe care vor ﬁ realizate şi conceptele care vor ﬁ explorate.
Familiile sunt invitate să ia parte la studiul tematic. Părinţilor li se anunţă tema. Ei sunt rugaţi să participe la selectarea materialelor. Familiile vin cu idei despre: unde se pot implica, cu ce materiale pot contribui, ce excursii pot organiza, discută despre domeniul în care se simt experţi, cu ce pot ajuta la proiecte.
Este bine să ﬁe planiﬁcat din timp cum şi unde vor ﬁ folosite talentele şi experienţa tuturor părinţilor.

III. Materialele necesare

•

Colectarea materialelor la temă se începe o dată cu demararea planiﬁcării. Cadrul didactic gîndeşte cum pot ﬁ
implicaţi părinţii, copiii, experţii din domeniu, care ar putea ﬁ invitaţi în grupă. El însuşi, avînd suﬁcient timp, adună
imagini, cărţi, lucruri şi obiecte adecvate studierii temei, materiale păstrate acasă, idei pentru artă, muzică, texte etc.

•

Ce au învăţat copiii? Ce priorităţi au apărut pentru îmbunătăţirea, extinderea unităţii tematice? ( idei pentru individualizare; noi aspecte pentru explorare; modul în care pot ﬁ modiﬁcate activităţile pentru a eﬁcientiza învăţarea şi
dezvoltarea; lucruri ce pot ﬁ excluse sau introduse)
Ce a învăţat cadrul didactic din punctul de vedere al copilului? Ce a învăţat din punctul de vedere al educatorului?
Care tehnici au fost eﬁciente pentru optimizarea învăţării?
Copiii de asemenea poartă o discuţie de evaluare: Ce au reuşit foarte bine? Ce ar face altfel ca viitorul proiect să ﬁe
mai bun?

IV. Activităţile propriu zise
V. Evaluare

•
•
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V. Sugestiile de îmbunătăţire
şi extindere a proiectului se vor
referi la:

•
•
•
•

Modalităţi de individualizare
Explorarea unor subiecte conexe
Modalităţi de îmbunătăţire a activităţii
Lucruri de terminat sau de adăugat

VI. Activităţi de ﬁnal

Se planiﬁcă chibzuit activităţile de încheiere a temei. Este foarte important ca şi copiii să decidă care ar ﬁ modul de
ﬁnalizare a activităţii:
• O expoziţie a ceea ce este relevant pentru lucrul făcut de copii pe parcursul studierii temei.
• O carte a clasei.
• Un dejun cu părinţii.
• O excursie.
• Dramatizare în baza unui scenariu creat sau rescris de copii.
• O conferinţă de presă organizată împreună cu părinţii sau colegii din alte grupe.
• O sărbătoare a … (copacilor, ﬂorilor).
Important este ca, indiferent de forma şi conţinutul activităţii ﬁnale, copiii să demonstreze achiziţiile la temă şi,
neapărat, să ﬁe implicaţi părinţii.
Durata lucrului asupra unităţii tematice poate ﬁ: o zi, o săptămînă, o lună, cîteva luni… În funcţie de:
– vîrsta copiilor
– nivelul interesului manifestat
– obiectivele realizate (cunoştinţe, abilităţi, atitudini, valori)

APARIŢIA SUBIECTULUI — din experienţa cadrelor didactice
(Exemplu de studiu tematic pe termen lung, bazat pe curiozitatea copiilor)
Era o iarnă de poveste. Dar plimbările în aer liber deveniseră îngrijorătoare, deoarece zăpada albă şi pufoasă era provocatoare. Fiecare copil era tentat să o guste de
mai multe ori şi în cantităţi periculoase pentru sănătate. Explicaţiile educatoarei de a-i convinge de dauna provocată de impurităţile zăpezii şi a ţurţurilor nu aveau
efectul dorit.
Atunci ea, în cadrul temei „Apa în mediul nostru” a planiﬁcat studierea stărilor apei. În centrul „Ştiinţa” au fost aduse spre cercetare zăpadă şi ţurţuri. Grupul de copii
a observat ce se întîmplă cu zăpada şi ţurţurii de gheaţă la încălzire. Copiilor li s-au propus vase curate, deschise la culoare. Copiii au descoperit că zăpada şi gheaţa
s-au transformat în lichide, au descoperit diferite sedimente depuse pe fundul vaselor. Cercetate orientat, s-au dovedit a ﬁ impurităţi din aer, de pe acoperiş. Copiii au
constatat uimiţi că nu le-au depistat iniţial.
Educatoarea le-a amintit că este vorba de aceeaşi zăpadă şi ţurţuri pe care ei le „gustă” insistent afară şi care, de fapt, conţin multe impurităţi invizibile.
În cazul descris, momentul didactic bine gîndit a fost inﬁltrat în activitatea care le-a oferit copiilor argumente descoperite prin explorare, experimentare.
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Exemplu de tabel CCC — grupa pregătitoare
Etapa de proiectare — Tema „Apa“.
Educatoarea a iniţiat un asalt de idei din perspectiva celor trei CCC. A rezultat următoarea completare (vă propunem
unele idei interesante):
Panoul CCC rămîne acroşat pe
întreg parcursul studiului. La
el se revine periodic, ca şi la
un instrument de evaluare şi
autocontrol.
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Altă variantă tabel CCC completat
de copii

În procesul completării tabelului,
copiii împărtăşesc cunoştinţele
care le posedă deja la tema dată,
învăţînd unii de la alţii. Astfel,
pe parcurs, poate să dispară
necesitatea explicaţiilor date de
cadrul didactic.
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Exemplu de realizare a unui studiu tematic: „EU SUNT UNIC”
(Această unitate tematică este proiectată pentru o zi)

Materiale:
• Metru pentru măsurarea
înălţimii copiilor, cîntar.
• Fîşii de hîrtie ori ţesătură p-u a
realiza graﬁcul înălţimii copiilor;
• Foaie A3 pentru ca ﬁecare copil
să-şi lase amprenta mîinii.
• Vopsea cu amidon, creioane ori
carioca, aţă, oglinzi...
Unitatea tematică creează condiţii
de dezvoltare, realizare a unui
proiect personal al ﬁecărui copil
care poate ﬁ realizat în familie:
elaborarea cărţii „Acesta sunt eu”
sau „Aşa sunt eu” sau „Eu şi prietenii
mei”
Cum aţi face altfel ca să se
autocunoască ﬁecare copil?
Să depisteze asemănările/
deosebirile dintre ei
şi alte persoane?

Ziua poate începe cu jocul „Ţin mîna prietenului” (Acest joc se organizează cînd copiii deja se cunosc). Copiii se ţin de
mîini şi ﬁecare îi spune colegului din stînga sa ceea ce ştie el că poate face prietenul lui: „ eu ţin mîna prietenului meu
Andrieş, mînă voinică, care mă ajută să construiesc”, „eu ţin mîna prietenei mele Ionela, mînă harnică, care ştie să coase
nasturi, să modeleze ﬂoricele”...
Copiii şi adulţii din grupă îşi pun amprenta mîinii cu vopsea pe foaie, adultul îi ajută să semneze amprenta. Observarea tabloului, copiii îşi dau cu părerea despre tablou, prin ce este frumos, ce emoţii trăiesc privindu-l, depistează
asemănările, deosebirile.
Copiii pot audia o poezie/text (de ex. „Sfatul degetelor” de Elena Farago).
Poate ﬁ organizată o miniactivitate de predare: descrierea, crearea (desenarea, pictarea) portretului unui om.
Jocul „Se schimbă locul“. Copiii stau în două şiruri faţă în faţă. Animatorul (un adult, apoi copiii) anunţă: „Se schimbă
locul copiilor cu ochii albaştri, (... cei cu părul şaten, blond, cei care sunt stîngaci, dreptaci, fetiţele, băieţeii...)”. Copiii
care au ochii albaştri se schimbă cu locurile, animatorul, dacă are ochii albaştri se aranjează în şir, deci un copil va
rămîne fără loc. El devine animator.
Activitate în perechi: copiii enumără asemănările şi deosebirile, apoi prezintă descoperirile grupului.
Copiii:
- vor desena/picta autoportretul
- îşi vor măsura înălţimea, vor tăia o fîşie lungă cît înălţimea proprie şi o vor lipi pe foaie mare (în graﬁc)
- îşi vor cîntări masa corpului.
Joc de cunoaştere: Ce ai ﬁ vrut să ﬁi, dacă nu te-ai ﬁ născut copil? (Prin care este stimulată imaginaţia şi creativitatea copiilor, prin care cadrul didactic cunoaşte copilul)
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Completarea tabelului „Prin ce eu sunt unic“.

Notă: Dacă nu pot scrie singuri copiii, cadrul didactic este ajutat de un adult care scrie ce spune copilul (nu ce vrea adultul să audă).

Trecere în revistă: copiii prezintă lucrările, povestesc ce au reuşit să realizeze, pun întrebări, propun sugestii.
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7. CUM ÎNVAŢĂ
COPILUL?
Cum stabilim relaţia
dintre domeniile de
dezvoltare a copilului,
obiectivele ariilor
curriculare şi centrele
de activitate din mediul
educaţional?
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7. CUM ÎNVAŢĂ COPILUL?
CUM STABILIM RELAŢIA DINTRE DOMENIILE DE
DEZVOLTARE A COPILULUI, OBIECTIVELE ARIILOR
CURRICULARE ŞI CENTRELE DE ACTIVITATE DIN
MEDIUL EDUCAŢIONAL?
Sumar
Speciﬁcul învăţării copilului — exigenţe privind organizarea învăţării
Corelarea abordării holiste (globale) a dezvoltării copilului cu curriculum-ul şi cu mediul
de învăţare
• Corelarea obiectivelor ariilor curriculare cu centrele de activitate prin activitatea copiilor.
Exemple
• Corelarea obiectivelor ariilor curriculare cu centrele de activitate prin obiectivele de
referinţă. Exemple

7.1. Cum învaţă copilul?

Cu cît mediul de învăţare este mai
bogat în stimuli (vizual, lingvistic,
tactil, auditiv, social etc.), cu atît
cresc oportunităţile copilului
de a învăţa prin interacţiune cu
persoanele (copii sau adulţi) şi
prin acţiunile sale concrete asupra
obiectelor.

Conform cercetărilor în domeniul pedagogiei, copiii învaţă cel mai bine făcînd. Aceasta înseamnă că prin implicare
activă în interacţiunile cu mediul, copiii dezvoltă semniﬁcaţii ale lumii din jurul lor. Înţeleg ceea ce îi înconjoară. Ei învaţă
observînd ce se întîmplă atunci cînd interacţionează cu obiectele şi persoanele. Ei se implică spontan în astfel de acţiuni.
Construiesc din cuburi, desenează, se joacă „de-a vînzătorul....” (sau alt joc simbolic), modelează şi, în acest mod, adaugă
noi informaţii celor pe care deja le ştie, generînd noi cunoştinţe. Copiii învaţă concepte simple pe care apoi le utilizează
pentru a înţelege concepte mai complexe. Aceasta este ceea ce Piaget numea procesul de asimilare şi acomodare.

Rolul cadrului didactic este acela de a crea un mediu
care să-i invite pe copii să observe, să ﬁe activi,
să facă alegeri şi să experimenteze.
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Teoriile cognitive şi cele
sociale subliniază importanţa
interacţiunilor copilului asupra
dezvoltării sale

În perioada grădiniţei, copiii adaugă noi experienţe celor pe care le-au trăit cînd au fost bebeluşi si sugari. În aceşti primi
ani, prin explorările timpurii, cînd totul era nou, copiii au descoperit că obiectele au greutate, volum, culoare şi că ocupă
spaţiu. Ei descoperă aceste lucruri prin atingere, prindere, rostogolire, răsturnare, miros, supt, tîrîre sau căţărare peste tot
ceea ce intră în contact cu ei.
În primii trei ani de viaţă, copiii învaţă despre simbolizare — lucru care le va ﬁ de mare folos cînd vor descoperi cititul şi
scrisul. Pentru ei, simbolizarea este arta imitării. Ei îşi folosesc corpul şi degetele, picioarele şi mîinile, ochii pentru a imita
acţiunile pe care le văd la ceilalţi. De asemenea în această perioadă copiii intră în contact cu conceptele precum timpul
şi cauzalitatea. Ei devin conştienţi de faptul că anumite evenimente determină alte evenimente (de exemplu, că dacă
împing un obiect, el s-ar putea să cadă).

Jocul este pentru copii modalitatea
primordială prin care ei învaţă şi se
dezvoltă!

Imitaţia simbolică a copiilor contribuie la dezvoltarea limbajului acestora. Mai tîrziu, preşcolarii încep să utilizeze cuvintele rostite drept simboluri care reprezintă oameni, obiecte, mişcări, sentimente, idei. Pe măsură ce explorarea lor devine mai extinsă,
ei vorbesc despre observaţiile lor şi despre experienţele pe care le trăiesc. Totodată încep să înţeleagă simbolizarea (limbajul)
celorlalţi. Mediul în care se aﬂă devine mai extins şi mai bogat o dată ce au început să utilizeze cuvintele pe care le aud şi
cuvintele pe care ei le ştiu. Cu toate acestea, ei învaţă despre lume şi aceasta capătă sens prin limbaj, DOAR DACĂ SE JOACĂ
CU OBIECTE CONCRETE. Copiii au nevoie de contact nemijlocit cu mediul pentru a înţelege cu adevărat lumea din jurul lui.

DEZVOLTAREA COPILULUI
DEZVOLTAREA COGNITIVĂ

DEZVOLTAREA FIZICĂ ŞI A SĂNĂTĂŢII

DEZVOLTAREA SOCIOEMOŢIONALĂ
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7.2. Corelarea ariilor curriculare cu centrele de activitate (prin activitatea copiilor)
Tema poate ﬁ:
Familia
Cunoaşterea de sine
Prietenii mei

Educatoarele vor pune la dispoziţia copiilor materiale ca ei să poată lua decizia ce să facă cu ele, pe care să le utilizeze,
cu cine să colaboreze sau poate să lucreze individual.
Aceste sarcini de lucru sunt exemple, sugestii, dar copiii pot decide şi singuri ce lucrări să realizeze.

CUM ÎNVAŢĂ COPILUL?

7.3. Corelarea ariilor curriculare cu centrele de activitate (prin obiectivele de referinţă)
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8. JOCUL COPILULUI
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8. JOCUL COPILULUI
Sumar
•
•
•
•
Comportamentul de joc din
copilărie este fundamentul
creativităţii viitorului adult!

Rolul fundamental al jocului, ca modalitate naturală de a învăţa, în dezvoltarea copilului
Importanţa şi semniﬁcaţia jocului liber al copilului
Evoluţia jocului şi a modului de implicare a copilului în joc în perioada timpurie
Sugestii pentru cadre didactice şi părinţi privind tipuri de comportamente ale adultului şi
condiţii dezirabile pentru susţinerea jocului copiilor

În anul 1990, Asociaţia Internaţională pentru Dreptul copilului de a se juca a prezentat importanţa jocului în procesul de
educaţie. Participanţii din 15 ţări au aﬁrmat de comun acord că:
– jocul este important pe întregul parcurs al procesului de educaţie;
– jocul spontan este important pentru dezvoltarea copilului;
– climatul natural, cultural şi interpersonal trebuie să ﬁe îmbunătăţit şi extins pentru a încuraja jocul;
– interacţiunile copil-adult în activităţi corespunzătoare de joc ale copilului sunt o componentă importantă a procesului învăţării.
Cercetătorii au descoperit că experienţa jocului se aﬂă în strînsă legătură cu numeroase funcţii şi operaţii psihologice
precum:
gîndirea creativă;
rezolvarea problemelor;
abilitatea de a face faţă tensiunilor şi anxietăţilor;
achiziţionarea de noi perspective, semniﬁcaţii ale lucrurilor;
abilitatea de a utiliza instrumente;
dezvoltarea limbajului (Christie & Johnson, 1983).

Ce este jocul?

Conform lui Howard Gardner, jocul reprezintă o experienţă care stimulează dezvoltarea tuturor celor nouă tipuri de
inteligenţe:
– un proces universal interdisciplinar
– o activitate de exprimare a sinelui prin imaginaţie
– un drept fundamental al copilului
– un mod de înţelegere a realităţii, eliberat de eşecuri
– diferit la variate vîrste, necesită diferite obiecte şi activităţi pentru ﬁecare vîrstă

JOCUL COPILULUI

Jocul în perioada copilăriei mici
Importanţa jocului pentru dezvoltarea personalităţii copilului

Prin activitatea de joc, copiii:

Evoluţia modului de implicare a
copilului
În joc, în funcţie de vîrsta copilului:
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Anii copilăriei mici, în special pînă la 3 ani, sunt deosebit de importanţi pentru dezvoltarea creierului, întrucît
experienţele trăite în cadrul jocului determină dezvoltarea unui număr din ce în ce mai mare de sinapse care construiesc
şi modelează creierul aﬂat în creştere. Jocul, în contextul ataşamentului securizant al adulţilor, oferă copiilor stimularea
şi activitatea ﬁzică de care au nevoie pentru a-şi dezvolta creierul, proces necesar viitoarei învăţări.
– Jocul reprezintă o forţă cu caracter propulsor în procesul dezvoltării copilului (mai ales în perioada timpurie).
Jocul capătă o pondere şi un rol deosebit, ca valoare formativă bine determinată, în momentul cînd cadrul
relaţional al copilului se extinde o dată cu plecarea lui la grădiniţă. Posibilităţile sporite de contact şi cu alţi adulţi,
din afara cercului familial (avem în vedere, în primul rînd, educatoarele) determină un proces de emancipare
afectivă reﬂectată în joc. Prin intermediul jocului, copilul dobîndeşte deprinderea modului de autodeservire în
satisfacerea propriilor necesităţi, ca apoi însuşi jocul să devină mai complex, să se structureze tocmai datorită
acţiunii cu diverse instrumente.
– În procesul de integrare a copilului mic în viaţă şi programul de activitate în grădiniţă, în condiţiile noilor relaţii
dintre copil şi adult (educat-educator), treptat, jocul de acţiune, de simplă mînuire a obiectelor — la început
simple, apoi mai complexe — se transformă în joc cu temă, cu subiect şi roluri, cu relaţii bine stabilite între partenerii de joc.
– Contactul dintre adult şi copil oferă în mod curent copilului modele de conduită, stimulînd dorinţa copierii acestora.
desfăşoară o activitate în sensul identităţii personale, urmează cerinţele şi determinările de bază ale ﬁinţei lor;
rezolvă probleme de viaţă din mediul lor ﬁzic şi social;
experimentează posibilităţi de adaptare, de a deveni ﬂexibili în gîndire şi în rezolvarea problemelor. Procesul
acesta este mai important decît produsul.
creează soluţii diferite, exprimă experienţele lor în simboluri, ceea ce îi va ajuta să gîndească abstract;
comunică cu ceilalţi şi/sau cu sine, vorbesc, folosesc multe cuvinte, se exprimă plastic şi învaţă în general limbajul;
ascultă, înţeleg;
folosesc obiectele din jurul lor în scopul pentru care sunt create (învaţă utilizarea lucrurilor) , dar şi în alte scopuri
(devin creativi).
se concentrează pe ceea ce fac, devin atenţi, motivaţi şi interesaţi... pentru că fac ceea ce le place!
Comportament de neimplicare — copilul se plimbă de la o activitate sau de la o situaţie la alta fără a se implica;
Supraveghetor — copilul urmăreşte ceilalţi copii cum se joacă pentru perioade lungi de timp. Uneori pune şi
întrebări sau are sugestii, dar nu se implică.
Jocul paralel — copilului îi place să se joace singur cu jucăriile pe care el şi le alege şi nu pare deloc interesat de
ce se joacă ceilalţi copii.
Jocul asociativ — copilul se joacă cu ceilalţi, se implică în unele activităţi. Au tendinţa de a îi exclude pe alţii,
limitînd numărul celor cu care se joacă la doi sau trei parteneri. Jocul cunoaşte evoluţii numai cu acordul ﬁecăruia
implicat cu oarecare sau fără negociere.

62

Direcţii de evoluţie a activităţilor
ludice la copiii mici

Tipuri de jocuri ale copilului

Reprezentarea simbolică din cadrul
jocului este un precursor al citirii!
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Jocul cooperativ — copiii îşi organizează singuri jocul, îşi desemnează rolurile, îşi împart responsabilităţile şi
negociază regulile. Deseori, unul sau doi copii domină jocul.
• Jocul se constituie ca activitate fundamentală în perioada timpurie.
• Diversiﬁcarea jocului manifestată prin apariţia unor noi forme de joc.
• Modiﬁcarea structurii jocului în sensul apariţiei unor noi elemente, subiecte, rolul, regulile.
• Trecerea jocului de la acţiuni disperate la acţiuni închegate, care dau unitate şi identitate unui anumit tip de joc.
• Trecerea de la reﬂectarea externă a acţiunii indivizilor, fără o semniﬁcaţie socială la nivelul posibil de înţelegere
a copilului preşcolar.
• Trecerea de la atitudinea de identiﬁcare a planurilor real-imaginar la disocierea pînă la opunerea lor.
• Apariţia conştiinţei situaţiei de joc (,,este de-adevăratelea sau ne jucăm“).
Jocuri practice (speciﬁce sugarilor) — copilul pipăie, explorează jucăriile şi obiectele pe care le are la îndemînă
(speciﬁce vîrstei lui), le scutură pentru a auzi anumite zgomote, loveşte cu ele, trage de anumite obiecte pentru a
vedea ce se întîmplă
Jocurile manipulative (speciﬁce celor de 1-2 ani) — copilul manipulează obiectele, jucăriile speciﬁce vîrstei lui
(piese de Lego, forme, ﬁguri mari, puzzle-uri mari etc.), le mişcă, le transportă, le adună/le împrăştie, le încarcă/le
descarcă din cutii, le desface.
Jocuri simbolice (speciﬁce preşcolarilor — 3-6 ani) — jocuri în care copilul utilizează mediul pentru a pune în
scenă realitatea aşa cum o percepe el, jocurile în care ei pretind că sunt diferite personaje din lumea reală sau
imaginară.
Jocurile cu reguli (speciﬁce şcolarilor mici — 6-10 ani) — jocuri care au regulile lor, precum sunt jocurile de
echipă, jocurile sportive. Sunt, în general, jocuri ale căror reguli stabilesc prin ce modalitate cîştigi. Exemple:
„De-a v-aţi ascunselea”. Regulile sunt ale jocului, nu sunt reguli ale cadrului didactic. Copiii inventează astfel de
jocuri şi, îndeosebi, regulile lor.
Unele jocuri didactice sunt şi jocuri cu reguli. De exemplu, jocul „Eu spun una, tu spui două” — măr/mere, maşină/
maşini etc., este un joc didactic cu unele reguli.
Un aspect foarte important al dezvoltării cognitive a copiilor mici este reprezentat de jocul simbolic, în care copiii
construiesc din ce în ce mai soﬁsticate reprezentări ale lumii. Jucîndu-se cu obiectele, materialele de desenat, copiii
întruchipează simboluri ale oamenilor, ale obiectelor şi ale acţiunilor. O bucată de lemn poate ﬁ un telefon, cîteva linii pe
o hîrtie pot reprezenta un membru îndrăgit al familiei, cîteva bucăţele de puzzle pot reprezenta mîncare etc. Acţiunea
mintală de reprezentare simbolică este un precursor al citirii, întrucît literele simbolizează sunete.

Conexiunea dintre joc şi învăţarea citit-scrisului poate ﬁ realizată ﬁe prin jocul liber,
ﬁe prin jocul orientat de adulţi, în care aceştia îi ajută pe copii să joace roluri
din cărţile de poveşti.
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Cerinţele jocului în educaţia copiilor mici
Pentru educatoare, toate aceste observaţii referitoare la jocul copiilor se materializează în
cerinţe faţă de organizarea şi planiﬁcarea activităţilor. Putem concretiza o listă de astfel
de cerinţe pentru a asigura jocului funcţiile lui în devenirea personalităţii copiilor:
Jocul trebuie să ofere copiilor ocazii să facă descoperiri.
Materialele puse la dispoziţie trebuie să ﬁe astfel alese încît să atragă copilul la
experienţe personale şi însuşirea de deprinderi.
Cînd se introduce o nouă jucărie sau un nou material didactic, copiilor trebuie să li se
dea timp să le cunoască şi să le exploreze.
Să se ţină seama de faptul că ﬁecare copil încorporează în joc propria lui experienţă
de viaţă. În joc copilul cunoaşte realitatea, dar şi noi aﬂăm despre el o serie de
amănunte tocmai prin observarea jocului lui.
Să li se asigure copiilor suﬁciente materiale şi echipamente de joc pentru a nu îi
pune în situaţia de a-şi manifesta egoismul speciﬁc vîrstei. Cu răbdare copilul trebuie
îndrumat spre a le împărţi cu ceilalţi, în acest mod stimulînd dezvoltarea sa pe plan
socioemoţional, chiar dacă la început acest lucru este diﬁcil...

Sugestii pentru cadrele didactice... şi părinţi privind jocul copilului:
participaţi la jocul copilului dacă vă acceptă;
jucaţi-vă efectiv cu copilul, stimulaţi-l să manipuleze obiecte şi situaţii, diversiﬁcîndu-i modalităţile de joc;
folosiţi materiale potrivite pentru nivelul de dezvoltare a copilului şi stimularea lui;
materialele alese să ﬁe colorate, sigure şi durabile;
planiﬁcaţi activităţile în aşa fel încît copilul să-şi antreneze cît mai multe abilităţi;
atrageti copiii să se joace dacă este nevoie;
apreciaţi mereu pozitiv eforturile copilului în joc;
extindeţi acţiunile copiilor şi propuneţi şi altele;
lăsaţi copiilor destul timp să se gîndească, să-şi dezvolte jocul şi să găsească
soluţii la problemele ivite, nu le răspundeţi dumneavoastră;
îmbogăţiţi cunoştinţele copilului cu materiale pe care el le poate folosi jucîndu-se;

creaţi copilului posibilităţi multiple de a se juca cu alţii; stimulaţi copilul să
stabilească relaţii de joc cu alţi copii, dezvoltaţi jocul în comun al copiilor;
folosiţi-vă întreaga dumneavoastră creativitate şi experienţă pentru a descoperi
împreună cu copilul noi obiecte şi materiale ce îi pot stimula şi extinde experienţa
prin joc;
folosiţi toate ocaziile pentru a dirija atenţia copilului spre obiectele şi evenimentele
naturale/reale care pot stimula şi satisface curiozitatea sa;
îmbogăţiţi cunoştinţele copiilor cu teme variate despre evenimentele, lucrurile,
fenomenele din lumea înconjurătoare, extindeţi tematica şi arealul de subiecte;
ﬁţi în permanentă căutare de noi modalităţi prin care să facem jocul copiilor pe
măsura posibilităţilor acestora;
acordaţi timp suﬁcient şi spaţiu ambiental într-un mediu curat şi securizant unde
jocul să ﬁe o experienţă beneﬁcă şi sigură.
(După PETI: Educaţie Timpurie Individualizată// Ghid pentru educatoare.
UNICEF-CNETIF, Chişinău, 2000).
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9. MEDIUL DE ÎNVĂŢARE
Sumar
• Importanţa asigurării unui mediu educaţional stimulativ care să încurajeze învăţarea
• Argumente psihopedagogice în favoarea organizării mediului ﬁzic educaţional în centre de
activitate
• Amenajarea spaţiului de învăţare pe centre de activitate. Cerinţe şi recomandări
• Tipuri de centre de activităţi şi materiale speciﬁce
• Centrul de Artă (desen, pictură, sculptură etc.)
• Construcţii/Blocuri
• Jocuri simbolice/Jocul de rol
• Alfabetizare/Biblioteca
• Jocuri manipulative de masă
• Ştiinţă
• Nisip şi Apă

9.1. CENTRELE DE ACTIVITATE14 — o dimensiune importantă a abordării educaţiei timpurii centrate pe copil
“Mediul intervine în dezvoltarea copilului, în formarea personalităţii lui şi a calităţilor sale
speciﬁc umane, ca sursă a dezvoltării, nu în rol de ambianţă”.
(Lev Vîgotsky)
14

Termenul de centru de activitate
desemnează spaţiul destinat unor
activităţi de un anumit proﬁl din
perspectiva materialelor şi a stimulilor
pe care îi conţine, deservind un anumit
domeniu de cunoştinţe, deprinderi şi
abilităţi. Termenul este similar cu cel de
arii de stimulare, centre ludice, centre de
interes, colţuri.

Însuşi mediul educaţional este un bun educator pentru copiii mici. Mediul constituie contextul ﬁzic, cultural, social în
care se realizează educaţia copilului. El trimite permanent mesaje copilului, cele mai multe dintre ele ﬁind esenţiale
pentru formarea acestuia şi constituie elementele de bază în experienţa lui de viaţă. Acest capitol oferă cîteva idei cu
privire la modul în care trebuie să organizăm spaţiul ﬁzic şi echipamentul în sala de grupă pentru a sprijini şi promova
necesităţile de dezvoltare a copiilor.
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Un mediu eﬁcient pentru învăţare
la vîrstele mici este un mediu
care favorizează jocul liber ales
în direcţia dezvoltării globale a
personalităţii copilului.

Jucîndu-se, preşcolarul învaţă — nu numai prin jocul propus şi organizat de educatoare ci, mai ales, prin jocul iniţiat
şi desfăşurat din propria iniţiativă. Jocul pe care îl alege copilul singur, dintre opţiunile pe care i le propune mediul
din sala de grupă, este un joc creativ şi liber. În acest joc se vor antrena posibilităţile maxime de soluţionare a problemelor, se va realiza o motivaţie intrinsecă şi se vor exersa soluţii creative. Dacă mediul în care acţionează copilul va
ﬁ structurat adecvat, cu materiale utile, în cantităţi suﬁciente şi distribuite cu un scop educativ bine precizat, copilul va ﬁ stimulat să-şi aleagă jocul care să-i dezvolte, să-i formeze cunoştinţele, aptitudinile şi atitudinile necesare
adaptării socioindividuale.
Educatoarea pregăteşte şi organizează spaţiul educativ, alege materialele potrivite jocurilor şi astfel inﬂuenţează
în mod indirect alegerea tipurilor de activităţi de către copil. Un mediu bogat, structurat şi organizat, în funcţie de
necesităţile de dezvoltare a copilului, oferă acestuia ocaziile de alegeri şi decizii care să îi sprijine propria devenire.
Deşi copilul este cel care alege centrul de activitate şi, respectiv, tipul de activitate, educatoarea extinde alegerile
posibile prin amenajarea, dispunerea materialelor şi schimbarea periodică a acestora.

Spaţiul îi „vorbeşte“ copilului prin ceea ce îi oferă ca posibilitate de acţiune şi experienţă.
Mediul educativ din sala grupei
trebuie să ﬁe un cadru adecvat
experienţei şi situaţiilor de învăţare.

Amenajarea spaţiului grupei
în zone ludice corespunde, în
fapt, caracteristicilor şi nevoilor/
cerinţelor de învăţare ale copilului
mic

Una din responsabilităţile cele mai importante ale educatoarei este de a-i ajuta/sprijini pe copii să înveţe din propria
lor experienţă. Folosind situaţiile de învăţare apărute în contextul activităţii de joc (atît spontan, cît şi organizat), acesta
trebuie să le furnizeze permanent ocazii de acţiune, trezindu-le şi, totodată, stimulîndu-le responsabilitatea. Oferind
preşcolarului un mediu securizat şi stimulativ, care îl susţine şi îl încurajează în dezvoltare, educatoarea îl face încrezut în
forţele proprii, creativ, capabil să-şi asume decizii şi responsabilităţi — după puterile sale —, devenind independent şi
liber în exprimare.
Studiile efectuate la vîrsta preşcolară au demonstrat caracteristici comune ale procesului de învăţare la copii. Pentru
ﬁecare caracteristică se manifestă o serie de cerinţe ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea condiţiilor dezvoltării.
(J. Piaget).
a) Copilul are propria sa manieră de a percepe lumea. Pentru aceasta el are nevoie să ﬁe confruntat şi cu alte moduri şi maniere de percepţie ale colegilor săi şi ale adultului.
b) Copilul are permanent nevoie să verbalizeze (să discute şi să explice) activităţile sale şi gîndurile pe care le are.
Deci el va elabora idei asupra lumii prin vorbirea sa, prin ascultare, acţiune, mişcare, desen, construcţii şi graﬁcă.
c) Copilul este curios şi simte nevoia de a manipula obiectele din mediul său imediat. În acest sens, trebuie stimulat să-şi utilizeze toate simţurile pentru a studia/explora obiectele, situaţiile şi relaţiile în care el se mişcă.
d) Copilul mic percepe lucrurile global sau parţial şi nu este încă în stare să surprindă toate relaţiile dintre ele.
Deci învăţarea se va axa pe stabilirea legăturilor dintre lucruri, prin experienţele de tip integrat prilejuite de educator
şi mediu.
e) Copilul acţionează adesea fără a gîndi la consecinţele actelor sale. Cerinţa faţă de programele educative va ﬁ: să i se
dea posibilitatea de a prevedea consecinţele actelor sale şi de a lua decizii independent.
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f ) Copilul mic are nevoie să persevereze în acţiunile sale pînă obţine rezultate satisfăcătoare. Este nevoie,
astfel, să i se pună întrebări, dar şi singur să formuleze întrebări, să poată răspunde la ele, dar şi singur să descopere
răspunsurile şi să îşi exprime ideile prin cît mai multe moduri (maniere).
g) Copilul mic caută anumite puncte de reper pentru a înţelege realitatea. El are, deci, nevoie de a compara, a clasiﬁca şi ordona obiectele şi situaţiile.
h) Orice copil are nevoie să se simtă în siguranţă, să se simtă bine în “pielea sa”. De aceea este necesar ca el să se
joace într-un mediu securizat şi tolerant care să-i furnizeze ocaziile de a alege şi a-şi asuma riscurile deciziilor de la
vîrste mici.
i) Copilul are nevoie de reuşită, ceea ce impune ca dezvoltarea sa să se realizeze prin activităţi potrivite nivelului său
de dezvoltare cognitivă, socială, emoţională şi motrică, el ﬁind stimulat prin rezultate.
Acest lucru este posibil numai dacă ei simt libertatea şi au siguranţa că greşelile nu le sunt aspru sancţionate.
Mediul eﬁcient oferă copiilor ocazii
de experimentare a noi soluţii de
activitate.

Un mediu amenajat în spirit educativ oferă sprijin adecvat nivelului individual de dezvoltare. Prin observaţie educatoarea ştie ce şi cît îi trebuie ﬁecărui copil. Ea poate sprijini individual prin elemente de amenajare care să oglindească
necesităţile de dezvoltare ale copilului.

Mediul educativ sectorizat
individualizează educaţia.

Mediul de învăţare trebuie să ţină seama de particularităţile ﬁecărui copil. Materialele dispuse în centre trebuie să
ﬁe variate şi să motiveze curiozitatea copiilor mici pentru a-şi urmări propriile interese şi investigaţii. Fiecare copil
are nivelul său de cunoaştere, psihomotricitatea sa, o dezvoltare socioafectivă care îi este proprie, un limbaj care îl
caracterizează şi propriul său nucleu de personalitate care îl diferenţiază de ceilalţi. Resursele din centre şi tipul de
activităţi desfăşurate în baza lor satisfac diferitele stiluri de învăţare caracteristice copiilor. Sau copiii aﬂaţi la diferite
niveluri de dezvoltare pot beneﬁcia de atenţia şi sprijinul sporit al educatoarei, de susţinerea colegului, de tot timpul
necesar pentru a însuşi un nou tip de activitate sau deprindere.

Centrele de activitate şi jocul
liber ales de copil, în acest mediu,
oferă terenul unei posibilităţi de
cunoaştere exploratorie a realităţii.

În jocul său ﬁecare copil observă, explorează, manipulează, descoperă, pune întrebări, ia decizii, acţionează. Atunci cînd
are libertatea de a acţiona în sensul propriilor cerinţe de dezvoltare, el va realiza o explorare a realităţii care serveşte
formării personalităţii. În activitatea de joc, în mod spontan, copilul trece prin toate etapele procesului general de cercetare a realităţii:
• explorarea;
• investigarea;
• aﬂarea unor soluţii posibile;
• planiﬁcarea şi organizarea;
• soluţionarea creativă a problemelor şi luarea deciziei;
• comunicarea, colaborarea, cooperarea;
• evaluarea.
Fiecare centru de activitate trebuie să ofere posibilitatea realizării acestui proces de cunoaştere a realităţii prin
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investigaţia personală. În acelaşi timp, trebuie să faciliteze cooperarea şi colaborarea între copii şi între copii şi educatoare ca participanţi ai aceluiaşi proces.
Spaţiul amenajat ajută copilului să
aleagă şi să decidă.

Aﬂaţi în faţa mai multor posibilităţi, copiii învaţă să aleagă ceea ce li se potriveşte: învaţă din experienţă proprie şi îşi
asumă responsabilitatea deciziei. Atunci cînd materialele sunt aranjate în aşa fel încît copiii să poată avea uşor acces
la ele, copiii au o mulţime de ocazii de a exprima opţiuni. Spaţiile deschise oferă copiilor posibilitatea de a vizualiza
materialele pe care le au la dispoziţie. Preferinţele micuţilor de 1-3 ani sunt diferite faţă de cele ale copiilor mai mari, de
aceea mediul educaţional trebuie proiectat în aşa fel, încît aceste preferinţe să ﬁe întîmpinate. Copiii înţeleg mai bine
beneﬁciile desfăşurării unor activităţi independent, atunci cînd educatorii îi stimulează în direcţia exprimării de opţiuni.

9.2. Amenajarea spaţiului de învăţare în centre de activitate
Mediul ﬁzic cuprinde tot ce înconjoară grădiniţa. Podelele, pereţii, forma şi mărimea sălii de grupă, spaţiul
pentru activităţile în aer liber, mobila, materialele, echipamentul şi jucăriile inﬂuenţează experienţele
copilului. Culorile neutre şi iluminatul cald, natural creează o atmosferă beneﬁcă. Aranjarea mobilei
oferă sugestii de utilizare a spaţiului şi de asigurare a mobilei în spaţiu, linişte, un bun nivel acustic. Un
mediu bine construit ajută la desfăşurarea unor jocuri complexe, la manifestarea independenţei, dezvoltarea capacităţii de socializare şi la soluţionarea problemelor. Copiii sunt încîntaţi şi stimulaţi să iniţieze
învăţarea, să exploreze materialele şi să descopere noi adevăruri.

Educatoarea organizează şi
planiﬁcă spaţiul de învăţare prin
amenajarea centrelor de activitate.

Pentru a atrage şi motiva copiii mici în activităţi, este bine ca ei să participe la amplasarea şi dotarea centrelor de
activitate. Colaborarea educatoarei cu copiii în organizarea spaţiului grupei facilitează interacţiunile şi asigură o
motivaţie reală în alegerea jocurilor. Amenajarea centrelor trebuie să ţină seamă de evaluarea iniţială a cerinţelor şi
particularităţilor copiilor.
O altă cerinţă este şi aceea de a planiﬁca activităţile şi în funcţie de resursele pe care educatoarea le are la dispoziţie.
În centrele de activitate trebuie să existe un material variat, bogat şi interesant. Materialul de care trebuie să dispună
centrele ludice motivează curiozitatea şi încurajează achiziţionarea de noi cunoştinţe. Modul în care el este distribuit şi
amplasat trebuie să ofere o atmosferă distinsă, securizantă, estetică şi reconfortantă, care să stimuleze urmărirea propriilor interese de cunoaştere şi investigare.
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Centrele de activitate sunt, în fapt, o manieră de organizare a spaţiului educaţional din grupă, după criteriul
activităţilor fundamentale pe care le desfăşoară copiii. Ele asigură cunoaşterea realităţii în domeniile cele mai importante: prin ştiinţă, arte plastice, jocuri de mişcare, jocuri de masă, bibliotecă, construcţii etc.
Fiecare centru oferă terenul unei activităţi în care jocurile alese vor dezvolta cunoaşterea într-o sferă a vieţii socioumane. Toate, împreună, dezvoltă personalitatea copilului în ansamblu.
În oricare din centre copilul descoperă realitatea ﬁe individual, ﬁe colaborînd cu ceilalţi. Independenţa în alegere şi
acţiune se completează cu cooperarea şi negocierea soluţiilor.
Echipamentele şi materialele utilizate se găsesc la îndemîna copiilor. Ele sunt sortate, ordonate şi etichetate pentru a
păstra ordine şi a oferi exemplul unei organizări eﬁciente. Folosirea şi rearanjarea lor rămîne la latitudinea copiilor sub
atenţia educatoarei.

Avantajele organizării centrelor
de activitate pentru dezvoltarea
copiilor

Împărţirea sălii de grupă în centre de activitate corespunde activităţilor pentru care copiii manifestă un interes deosebit. Organizate ca „laboratoare de lucru“ (O.Decroly), acestea oferă copiilor posibilitatea să acţioneze
activ cu materiale semniﬁcative din lumea lor, să experimenteze, să exploreze, descoperind sensul lucrurilor şi al
interacţiunii dintre ele, şi nu luîndu-le „de-a gata” de la adult. Astfel, copiii preiau iniţiativa în construirea propriilor
cunoştinţe.
Centrele de activitate asigură o planiﬁcare ﬂexibilă, eﬁcientă, individualizată şi deschisă a activităţilor.
Utilizarea centrelor de activitate asigură educatoarea să observe, să-şi organizeze şi să-şi planiﬁce activităţile întrun mod nerigid şi deschis nevoilor de dezvoltare ale copiilor. Circulaţia liberă între arii şi interacţiunile ce se stabilesc
în joc creează copiilor tot mai multă independenţă şi încredere în forţele lor, ceea ce presupune că pot să decidă şi
să răspundă personal. În acelaşi timp, se trezeşte interesul manifestat pentru o arie sau alta şi posibilitatea satisfacerii lui. Copiii îşi întăresc motivaţia pentru învăţare şi acţiune şi sentimentul de siguranţă, pe care îl au de la produsul
propriei activităţi. Avînd la dispoziţie o varietate de materiale, copiii învaţă conform intereselor, necesităţilor şi stilului
propriu de învăţare.
Amenajarea spaţiului în centre de activitate stimulează lucrul în colaborare, încurajează interacţiunile copiilor
în procesul activităţii şi comunicarea liberă, negocierea, expunerea şi argumentarea opiniei proprii, creativitatea soluţiilor, adică oferă posibilităţi de exersare a relaţiilor sociale şi — un lucru de mare valoare în copilăria
timpurie — posibilitatea de a învăţa unul de la altul. („Copiii învaţă mai bine unii de la alţii” — Jean Piaget). La
fel se construiesc relaţii de colaborare şi cooperare între educatoare şi copii.
Copilul are dreptul şi posibilitatea de a alege: centrul de activitate, partenerii, sarcina de lucru, materiale şi ustensile, forma de exprimare a produsului activităţii. El îşi gestionează singur timpul aﬂării în centru, conform interesului
şi/sau ritmului de achiziţie a competenţelor, este liber să aleagă o activitate în grupul de semeni sau să se joace de
unul singur.
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În centrele de activitate competiţia devine secundară (lucru foarte necesar la vîrstele mici, cînd fragilitatea
afectivă este recunoscută şi este nevoie de valorizare şi atitudine pozitivă).
Disciplina interdicţiei se înlocuieşte cu autocontrolul şi stăpînirea de sine, care sunt mult mai productive în raport
cu devenirea personalităţii copilului şi construirea încrederii în sine.
Lucrul în această manieră relaxează copiii şi educatoarea în aşa fel, încît atmosfera este permanent distinsă,
netensionată şi optimistă.
Etape ale amenajării centrelor de
activitate

Cunoaşterea grupei de copii şi cunoaşterea ﬁecărui copil în parte (evaluarea iniţială a copiilor);
Cunoaşterea resurselor, inventarierea şi producerea lor (evaluarea resurselor şi a posibilităţilor); Este bine să nu
se pornească de la ideea că nu sunt resurse suﬁciente. Practica ne-a demonstrat că inventivitatea educatoarelor este
nelimitată. De multe ori este mai frumos şi mai util amenajată o grădiniţă cu resurse modeste. Important este să
surprindem mesajul mediul educativ şi să-l variem în funcţiile de obiective.
Planiﬁcarea centrelor şi adecvarea activităţilor în grupuri mici la activităţile cu grupa întreagă de copii (elaborarea
planiﬁcării);
Amenajarea diferitelor centre şi dotarea lor cu materialele necesare (amenajarea);
Cunoaşterea centrelor împreună cu copiii (stabilirea obiectivelor şi a regulilor la ﬁecare centru în cooperare cu
beneﬁciarii);
activităţile pe centre de activitate (programul zilnic şi evaluarea permanentă);
varierea materialelor, echipamentelor şi schimbarea centrelor (reamenajarea);
apelul la colaboratori externi — părinţi sau alţi educatori (parteneriatul cu familia şi comunitatea).

Cerinţe privind amenajarea centrelor de activitate:
identiﬁcarea spaţiului suﬁcient pentru ﬁecare centru
asigurarea mobilierului adecvat
identiﬁcarea posibilităţilor de separare a centrelor
asigurarea securităţii spaţiului de joc
selecţionarea materialelor/mijloacelor educative
crearea posibilităţilor de alegere a altor materiale
design-ul spaţiilor astfel încît să ﬁe funcţionale şi uşor accesibile
crearea culoarelor de trecere dintr-un centru în altul
identiﬁcarea spaţiului de expunere/evaluare a produselor/rezultatelor copiilor
identiﬁcarea posibilităţilor de intervenţie/sprijin din partea adultului
posibilitatea desfăşurării activităţii în diverse centre
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9.3. Tipuri de centre de activităţi şi materiale speciﬁce
Centrele de activitate pot varia de la grupă la grupă, de la o vîrstă la alta, însă principalele centre necesare
dezvoltării copilului sunt:
Artă (desen, pictură, sculptură etc.)
Construcţii/Blocuri
Jocuri simbolice/Jocul de rol
Alfabetizare/Bibliotecă
Jocuri manipulative de masă
Ştiinţe
Nisip şi Apă
Centrele de activitate reproduc, în miniatură, situaţii reale de viaţă şi semniﬁcative, context în care copiii exersează
adevărate activităţi umane, accesibile vîrstei lor.
Repartizarea materialelor esenţiale pe centre se bazează atît pe logică, cît şi pe cercetarea ştiinţiﬁcă.
În primul rînd, structurarea spaţiului compensează potenţialul psihic incomplet al copilului — la această vîrstă copilul se
orientează insuﬁcient în spaţiu şi timp.
În rîndul al doilea, aşa cum copiii învaţă prin asocierea informaţiei noi cu cea deja cunoscută, a materialelor noi cu cele
deja familiare, este logică gruparea materialelor de acelaşi fel în centre de studiu.

Nu este nevoie, neapărat, de jucării şi materiale didactice scumpe, soﬁsticate, pentru a stimula
experienţele cognitive, ﬁzice, socioemoţionale ale copiilor. Copilul învaţă mai repede şi mai bine despre
lumea în care trăieşte prin jocul cu materiale simple şi cu obiectele pe care le utilizează în ﬁecare zi.
Materialele obişnuite care se găsesc prin casă pot oferi minunate ocazii pentru explorare.
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Centrul de ARTĂ
Centrul de activităţi artistice încurajează copiii să-şi dezvolte şi să-şi descopere creativitatea, să se
distreze cu materiale noi şi să experimenteze tactil. Totodată, acest centru stimulează curiozitatea,
simţul estetic, imaginaţia şi spiritul de iniţiativă al copiilor, încrederea în sine, dezvoltarea motricităţii
ﬁne şi grosiere şi abilităţi cognitive. Dacă copiilor li se dă timpul şi libertatea de a lucra cu materialele
din centru, de a face singuri descoperiri şi de a testa idei în practică, atunci însuşirile şi calităţile astfel
stimulate vor ajuta la punerea bazelor unor activităţi viitoare ale vîrstei adulte.

Materiale de bază pentru domeniul
artistic includ:

Alte materiale ce pot ﬁ
folosite în Centrul de ARTĂ:
Strategii şi sugestii
pentru Centrul de ARTĂ:

ceva pe care să se picteze (şevalet, hîrtie — coli mari);
ceva cu care să picteze (perii de diferite lungimi şi diametre, culori, vopsea de pictat cu mîinile şi/sau cu picioarele);
ceva cu care să deseneze/picteze (creioane — simple şi colorate, de ceară, cretă, carioca lavabilă, marchere, vopsea). Pentru vopsea se utilizează pensule cu mîner lung şi cu mîner scurt, late şi înguste. Pentru lucrul cu vopseaua:
bureţi, şerveţele de hîrtie, ţesătură, containere pentru pictura cu degetele, diverse ştampile, imprimeuri (dopuri de plută,
pene, cucuruji,...) , vase pentru apă;
ceva pe care să deseneze (hîrtie albă, carton, hîrtie colorată, ziare, texturi etc.);
ceva care să lipească lucrurile (lipici sau clei, amidon de porumb, bandă adezivă, hîrtie de lipici, bastonaşe de clei
etc.);
ceva pentru tăiat (foarfece cu vîrfurile rotunde — minimum 5-6 unităţi — pentru copiii care pot lucra în acest
centru); foarfecele, acul, sula, perforator, materiale reciclabile: sîrma, banda adezivă, agrafe şi sfori, pentru ca ei să
poată modela, confecţiona lucrări tridimensionale, sunt puse zilnic la dispoziţia copiilor ori li se dau dacă au nevoie, ﬁind
asistaţi de adulţi pentru protecţie.
ceva de aplicat (hîrtie albă şi colorată, hîrtie adezivă Oracal, trafarete, forme geometrice, ilustrate vechi etc.);
ceva de modelat (plastilină, aluat, pămînt, argilă etc.);
lucruri din natură — nuci, ﬂori uscate, conuri de brad, seminţe, scoici, pietricele, pene, frunze, cereale, boabe etc.);
materiale de cusut — mărgele, panglică, fundă, aţă, ţesături;
obiecte de bucătărie — bucăţele de hîrtie sau folie de ambalat, dopuri;
materiale de construcţie — resturi de lemn, de linoleum, parchet, tapete etc.
diferite — cutii de orice fel;
ceva de făcut curăţenie (lavete, burete, mături, prosoape);
şorţ sau cămaşă veche ca să nu se murdărească etc.
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Aranjaţi centrul în afara zonei de circulaţie — aceasta facilitează munca independentă şi reduce posibilităţile ca un
copil să agaţe un şevalet sau să se murdărească, din greşeală, cu culori (vopsea).
Amenajaţi centrul în apropierea sursei de apă; dacă nu este posibil — aduceţi vase cu apă, care pot ﬁ folosite atît
pentru muiatul/spălatul periilor, cît şi pentru spălatul mîinilor.
Asiguraţi spaţiu suﬁcient pentru ca să poată alege copiii între a lucra la şevalet, la masă sau chiar pe podea;
Puneţi materiale pentru pictatul cu degetul, palma, pentru elaborarea colajelor, aplicaţiilor.
Puneţi lucrările ﬁecărui copil în cutii separate sau în tăviţe pentru copt.
Păstraţi la îndemînă borcănaşe, pensule, creioane, carioca etc. de diverse dimensiuni.
Permiteţi-le copiilor să rămînă în picioare, să stea în genunchi, pe scaune, să şadă cu faţa spre speteaza scaunului
în timp ce se joacă la masa din centrul artelor.
Oferiţi-le copiilor forme geometrice simple.
Încercaţi să folosiţi şi alte materiale pentru lipit (în afară de clei): bandă adezivă, hîrtie de lipici, bastonaşe de clei
etc. Lipiţi bucăţelele de bandă adezivă, tăiate în prealabil, de marginea unui vas greu.
De ﬁecare dată puneţi pe masă numai cîte unul sau două materiale pentru colaje.
Transformaţi o cutie de carton în şevalet de masă.
Marcaţi materialele disponibile în centru, cît şi recipientele pentru a asigura ordinea şi curăţenia.
Expuneţi obiecte de artă în centru, în sala de grupă şi pe hol, la fel şi lucrările copiilor — îi va face mîndri de munca
lor şi vor vedea că le consideraţi efortul lor important. Este foarte important să păstraţi lucrările de artă ale copiilor
pentru a observa progresele făcute de ei şi a discuta cu părinţii despre realizările lor.
Permiteţi copiilor să-şi ducă lucrările acasă, să le “lucreze” în continuare cu părinţii.
Lîngă şevalet se agaţă într-un cui salopete de pictor sau cămăşi, maiouri vechi. Copiii le îmbracă cînd pictează, ca
sa-şi protejeze hainele. S-ar putea să ﬁe nevoie să le reamintiţi, cu blîndeţe, să poarte aceste salopete.
Plastilina moale, lutul, aluatul de joc acoperit cu o cîrpă umedă, păstrată într-un vas larg, trebuie să ﬁe pusă zilnic
în centrul pentru activităţi artistice. Pe unul dintre rafturi trebuie să existe cîteva planşe pentru lucrul cu plastilina
şi cîteva ciocane pentru turtit plastilina, cuţitaşe, linguriţe de plastic pentru scobit.
Educatoarea are depozitate: sare, făină, amidon pentru a prepara lipici, aluat de joc — împreună cu copiii, vopsea.
Rafturile şi cutiile cu materiale sunt etichetate cu imagini şi cuvinte, în centru de activităţi de artă sunt reguli de
utilizare şi securitate stabilite împreună cu copiii. Copiii îşi vor asuma responsabilitatea de a pune obiectele la
locul lor, astfel va ﬁ facilitată menţinerea ordinii în centru. (Listele cu materialele de care este nevoie aici se pot
trimite în scrisori către părinţi şi vor ﬁ aﬁşate la văzul părinţilor pe panoul „O mînă de ajutor” înainte de a începe
studiul unei teme.)
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Centrul de JOCURI MANIPULATIVE DE MASĂ
Activităţile din acest centru îi ajută pe copii să numere, să facă asocieri şi clasiﬁcări, să-şi creeze
propriile jocuri şi să-şi exerseze deprinderile de limbaj, să-şi dezvolte calităţile individuale, muşchii
mici şi coordonarea oculomotorie. Abilităţile sociale se dezvoltă prin utilizarea de către mai mulţi
copii a materialelor, prin negocieri şi rezolvarea problemelor, prin realizarea construcţiilor colective.
Materiale de bază
pentru centrul de
JOCURI MANIPULATIVE DE
MASĂ:

Jucării de autocorectare (cele care se potrivesc una cu alta într-un anume fel — ex. puzzle):
o Puzzle (de lemn sau carton moale)
o Tipuri de puzzle prin care un copil aşază un obiect într-un anume loc — ex. Cilindri în găuri, incastre
o Forme care să-i stimuleze îndemînările (încheierea nasturilor, tragerea fermoarelor, legarea şireturilor)
o Şabloane
Jucării cu mai multe variante — acestea pot ﬁ asamblate variat, în funcţie de creativitatea copilului:
o Cartonaşe de cusut
o Blocuri de masă (cum ar ﬁ lego), cuburi cu litere, ﬁguri geometrice, culori etc.
o Mărgele şi ﬁre pentru cordoane
o Cîrlige — ţinte şi cartonaşe pentru ţinte
o Obiecte de sprijin pentru înscenări, cum ar ﬁ: mobila de păpuşi, animale, seturi de familie, seturi de maşini, seturi de
plante, legume, fructe din plastic — plate sau mulaje etc.
o Jocuri de manipulare, jucării de asamblat
o Echipament de măsură şi cîntărire etc.
Colecţiile — sunt compuse din seturi de obiecte asemănătoare şi pot ﬁ asamblate în diferite modalităţi. Fiind atractive,
stimulează copiii să sorteze, să potrivească şi să compare:
o Dopuri de butelii din plastic
o Nasturi
o Clei
o Scoici
o Seminţe
o Pietricele etc.
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GHIDUL CADRELOR DIDACTICE PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE ŞI PREŞCOLARĂ

Planiﬁcaţi acest sector în apropierea altor spaţii liniştite, cum ar ﬁ Biblioteca sau Arta;
Depozitaţi jocurile de masă pe rafturi joase, lîngă mese: aceasta nu face doar ca jucăriile să ﬁe oricînd accesibile
copiilor, dar facilitează şi ordonarea lor;
Plasaţi în centru o masă şi scaune;
Ar trebui să existe spaţiu nelimitat pe podea, unde copiii să se poată juca oricînd ar dori — pentru aceasta
aşterneţi un covoraş pe podea în aria sectorului sau folosiţi covorul mare din centrul sălii de grupă; sunt binevenite
şi pernuţele individuale ale copiilor.
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Centrul de NISIP ŞI APĂ
Acest centru oferă copiilor ocazia de a-şi exersa percepţia senzorială, gîndirea logică, capacitatea
motorie. De cînd învaţă să meargă de-a buşilea, copiii adoră senzaţia pe care le-o dă jocul cu nisip şi
apă. Le place să stropească, să umple găletuţe şi să toarne apă din ele, să facă jucăriile să plutească
ori să le scufunde. În nisip le place să sape, să cearnă şi să îngroape. Combinînd nisipul cu apa, copiii
vor modela, vor construi şi vor face tuneluri. Jocul cu nisipul şi apa permite copiilor să se confrunte cu
principii de matematică şi ştiinţă. Cînd amestecă nisipul cu apa, descoperă că au schimbat principiile
ambelor: nisipul uscat devine tare şi apa este absorbită, iar textura ambelor materiale, de asemenea,
se schimbă. Jocul cu nisipul şi apa stimulează minţile copiilor, dar îi şi linişteşte în acelaşi timp.

Materiale de bază
pentru Centrul de
NISIP ŞI APĂ

Pipete, pompe de apă
Căuşe, strecurătoare
Forme de tăiat aluat (biscuiţi, prăjituri, bomboane
etc.)
Pietricele, rămurele, scoici, frunze, beţe, solzi
Perii de sîrmă
Pămătufuri
Mărgele din lemn
Blocuri de lemn
Figurine din plastic
Seturi pentru baloane de săpun
Stropitori din butelii de plastic
Cutii de la ﬁlmele foto
Jucării de culori contrastante
Masă ajustabilă - cu nisip/cu apă
Seringi alimentare
Şorţuleţe

Făraşe pentru nisip
Linguri de dozat cafeaua
Coloranţi alimentari
Roţi pneumatice
Capace de la butelii de plastic
Pîlnii, beţişoare de la îngheţată
Farfurii şi tacîmuri, ceşti şi căni gradate pentru
măsurare, diferite vase, găletuşe
Gofraje pentru ouă
Tăviţe pentru cuburi de gheaţă şi tăviţe pentru copt
prăjituri
Jucării (camioane, maşinuţe, vaporaşe, bărcuţe)
Site, burete, dopuri, cleşte
Cutii de conserve (goale)
Forme pentru nisip
Tuburi de cauciuc
Obiecte care plutesc sau nu plutesc etc.
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Masa cu nisip şi apă poate să conţină şi alte materiale care stimulează curiozitatea copiilor, dorinţa lor de a atinge şi explora.
Acestea ar putea ﬁ: rumeguş, frunze de toamnă, ghindă, zăpadă, cuburi de gheaţă, pietriş etc. pe care le pot aduna înşişi
copiii din curte sau din parcuri, ori educatoarele (sau părinţii) le pot obţine de la întreprinderi de prelucrare a lemnului sau
de pe şantierele de construcţii.
Strategii şi sugestii
pentru Centrul de
NISIP ŞI APĂ

Creaţi două zone distincte — una pentru jocul cu apa şi alta pentru jocul cu nisipul — deşi activităţile se desfăşoară
simultan. Acest aranjament permite copiilor să se joace independent cu nisip şi apă şi cînd doresc să extindă jocul
în ambele zone.
Centrul trebuie să ﬁe situat pe o suprafaţă dură (linoleum sau lemn).
Plasaţi aria lîngă o sursă de apă şi pe o suprafaţă uşor de curăţat (linoleum sau plastic).
Două vase plate, cum ar ﬁ lighenaşe de spălat vase sau cădiţe pot ﬁ folosite pentru a ţine în ele apa şi nisipul.
Vasul cu apă trebuie umplut zilnic (ca să nu se dezvolte bacterii în ea). Pentru copiii foarte mici nu trebuie prea
multă apă (doar 5-8 cm), deoarece aceşti copii au plăcerea să stropească şi să o împrăştie în toate părţile. Pentru
copiii mai mari, adîncimea apei poate ajunge pînă la 10 cm, pentru a stimula jocurile mai complicate.
Puneţi nisipul în vase largi pentru a deﬁni spaţiul personal de joacă al copilului;Stratul de nisip trebuie să ﬁe destul
de gros pentru a se putea săpa şi a face tuneluri. El trebuie să ﬁe curat şi ﬁn.
Potriviţi înălţimea mesei cu apă sau nisip la înălţimea taliei copiilor din grupă, în aşa fel ca ﬁecare copil să poată
lucra nestingherit.
Renunţaţi la rotile sau sprijiniţi masa de un perete pentru a preveni mişcarea ei din loc; Sub masă este nevoie să
întindeţi prosoape, cearşafuri, ziare sau resturi de material pentru a prinde nisipul ce cade sau să absoarbă apa
vărsată.
Oferiţi instrucţiuni concise şi clare pentru a-l ajuta pe copil să-şi dezvolte abilităţile de joacă.
Oferiţi suﬁciente jucării pentru a reduce numărul conﬂictelor dintre copii. Folosiţi jucării viu colorate care
contrastează cu culoarea nisipului. Introduceţi jucării şi materiale noi, dacă interesul copiilor scade.
Încurajaţi copiii să împartă jucăriile cu alţii, să se joace şi să comunice cu alţi copii.
Limitaţi numărul copiilor care se joacă la mesele cu apă şi nisip pînă la o persoană sau două, dacă cei care se joacă
se excită uşor.
Dacă unor copii nou-veniţi le place să se joace cu apa sau nisipul, oferiţi-le ceva timp să-i observe pe ceilalţi copii şi
permiteţi-le să se implice treptat în activităţile din centru.
Jocul cu nisip şi apă poate crea dezordine. Lăsaţi copiii să facă dezordine şi învăţaţi-i să facă curăţenie în urma
lor. Pentru aceasta daţi-le lavete, bureţi, o găletuşă etc. Podeaua trebuie spălată după ce copiii s-au jucat aici; ea
trebuie să ﬁe în permanenţă uscată, pentru ca nu cumva copiii să alunece. În timpul jocului copiilor să aveţi întotdeauna la îndemînă prosoape şi cîrpe pentru a şterge tot ce se varsă pe jos.
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Centrul de BLOCURI/CONSTRUCŢII
Centrul pentru activităţi de construcţie va conţine materiale de diferite dimensiuni şi forme pentru
crearea de structuri imaginare, cum ar ﬁ oraşe, clădiri, ferme şi grădini zoologice, trenuri, depozite
etc. Construind, copiii îşi dezvoltă aptitudini matematice, se dezvoltă gîndirea şi creşte capacitatea
de a soluţiona probleme. Se face apel la creativitate şi astfel, creşte capacitatea de concentrare.
Pe măsură ce construiesc împreună, copiii rezolvă probleme de viaţă şi învaţă să coopereze şi să
respecte munca altora.
Materiale de bază
pentru Centrul de
BLOCURI/CONSTRUCŢII

PENTRU VÎRSTA DE 1-3 ANI
Seturi pentru construcţie — diferite mărimi şi forme: blocuri din plastic, lemn sau carton gros;
Mobilier pentru păpuşi
Coşuri
Cutii sau lăzi mici de carton sau plastic
Figurine de oameni, animale
Camioane, maşinuţe, avioane, cărucioare
Copaci, plante din plastic etc.
PENTRU VÎRSTA DE 4-7 ANI
Seturi pentru construcţie — diferite mărimi: blocuri din plastic, lemn sau carton gros
Blocuri de tip LEGO
Semnele circulaţiei rutiere
Hîrtie, carton şi bandă adezivă
Carioca, marcheri
Perii de curăţat ţevile
Bucăţi mici de stofă
Coşuri
Bucăţi de preş
Cutii sau lăzi mici de carton sau plastic
Bucăţi scurte de sfoară sau şireturi
Figurine de oameni, animale
Camioane, maşinuţe, avioane, căruţe
Copaci, plante din plastic
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Selectaţi pentru Centrul Construcţii/Blocuri o zonă unde nu se va circula prea mult. Materiale de construcţie
trebuie să se aﬂe într-un loc ferit, unde nu vor ﬁ dărîmate de copiii care trec grăbiţi de la un centru de activitate la
altul; acest lucru va face ca structurile construite să rămînă în picioare de la o „sesiune de lucru” la alta, ﬁe că cele
două sesiuni sunt în sceeaşi zi sau în zile consecutive.
Spaţiul destinat materialelor de construcţie ar trebui să ﬁe suﬁcient de mare, astfel încît copiii să-şi poată împrăştia
blocurile şi, deoarece copiii se joacă cu blocurile la podea, mesele şi scaunele nu sunt necesare.
Aşterneţi în aria Blocuri un covoraş pentru a reduce nivelul intensităţii zgomotului şi pentru ca micuţii să se poată
aşeza sau culca atunci cînd construiesc ceva. Covoraşul nu este doar de frumuseţe, el nu trebuie să ﬁe nici prea gros
(se dărîmă construcţiile), nici prea subţire (copiii alunecă).
Marcaţi rafturile cu materiale, astfel încît copiii să ştie unde să le găsească sau să le înlocuiască.
Înainte de a plasa un material de construcţie în centru, asiguraţi-vă că nu este deteriorat (ex., nu are aşchii).
Recipientele cu accesorii (oameni de jucărie, animale, maşinuţe, avioane, vapoare, cîrpe etc.) trebuie puse pe raft,
alături de cuburi, pentru a ﬁ mereu accesibile copiilor care vor să le folosească individual.
Construcţiile vor rămîne în locul unde au fost făcute pînă a doua zi (sau mai mult), pentru a le putea ﬁnisa.
Numărul materialelor de construcţie, varietatea formelor lor şi spaţiul necesar vor varia în funcţie de vîrsta copiilor
şi de obiectivele curriculare la zi.
Spălaţi periodic materialele de construcţie din centru cu apă şi săpun.
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Centrul de ALFABETIZARE/BIBLIOTECĂ
Centrul include cărţi şi materiale pentru activităţi de audiţie şi scriere. E o zonă liniştită, unde copiii
se pot aşeza şi privi cărţile sau pot asculta lectura educatoarei sau a unui părinte, îşi pot citi unul
altuia. Lectura trebuie să ﬁe o activitate zilnică şi copiii vor ﬁ îndemnaţi să-şi creeze propriile cărţi,
să le citească celorlalţi, să inventeze istorioare, să le pună în scenă şi să asculte o varietate mare de
poveşti.
Materiale de bază
pentru Centrul de
ALFABETIZARE/BIBLIOTECĂ

PENTRU VÎRSTA DE 1-3 ANI
Cărţi cu povestiri scurte cu sfîrşit previzibil.
Cărţi cu imagini clare şi simple, viu colorate.
Cărţi care conţin poveşti în care se repetă anumite formulări.
Cărţi cu imagini-surpriză.
Cărţi cu poveşti cu rimă.
Cărţi de colorat.
Cărţi cu ilustraţii ce reprezintă oameni de diferite vîrste, sexe, culturi, ocupaţii.
Album cu fotograﬁile copiilor.
Casetofon şi/sau televizor şi înregistrări audio-video.
Tablouri/imagini, ilustrate, fotograﬁi.
PENTRU VÎRSTA DE 4-7 ANI
Cărţi de colorat.
Cărţi cu poveşti, povestiri, poezii.
Crestomaţii.
Dicţionare.
Enciclopedii.
Texte, propoziţii lacunare.
Alfabetul în imagini.
Reviste, ziare.
Hîrtie, caiete, carioca, creioane, pixuri, clei, scotch.
Tablouri/imagini, ilustrate, fotograﬁi şi seturi de tablouri etc.
Cărţi „scrise” şi „editate” de către copii, împreună cu părinţii.
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Cărticele despre insecte, păsări, animale, plante, roci, planete etc.
Casetofon şi/sau televizor şi înregistrări audio-video.
Cărţi cu ilustraţii ce reprezintă oameni de diferite vîrste, sexe, culturi, ocupaţii.
Album cu fotograﬁile copiilor etc.
Strategii şi sugestii
pentru Centrul de
ALFABETIZARE/BIBLIOTECĂ

Alegeţi un spaţiu în apropierea altor sectoare liniştite, cum ar ﬁ Centrul de Artă, Jocuri de masă, Nisip şi Apă.
Plasaţi centrul într-un spaţiu liniştit şi lîngă sursa de lumină (fereastră).
Mobilaţi spaţiul cu scaune moi şi perne. Poate ﬁ şi un fotoliu. O mobilă confortabilă redă ideea că acesta este un loc relaxant.
Un covoraş pe podea, un scaun-balansoar, o pernă sau chiar o saltea pot ajuta la crearea unei ambianţe calde, plăcute.
Includeţi o masă şi scaune — unii copii preferă să se uite în cărţi în timp ce stau pe scaune.
Puteţi mobila spaţiul cu rafturi pentru aranjarea cărţilor (care pot servi concomitent şi ca mobilă de delimitare a ariilor).
Aranjaţi cărţile atractiv şi la nivelul ochilor copiilor. Deoarece copiii ( mai ales cei mici) nu pot citi titlul de pe cotorul cărţii,
ei trebuie să-i vadă coperta pentru a o recunoaşte.
Decoraţi pereţii sectorului cu tablouri sau lucrări ale copiilor.
Pentru zilele mai întunecoase, iluminaţi sectorul astfel încît copiii să nu-şi încordeze prea mult ochii.
Aranjaţi un spaţiu unde copiii ar putea asculta înregistrări ale cărţilor citite.
Dotaţi aria cu creioane, pixuri, carioca şi hîrtie
(caiete), pentru ca preşcolarii să poată exersa
scrierea.
Pentru cei micuţi, utilizaţi marcheri pentru
a pune în evidenţă anumite obiecte de pe
rafturi. Desenaţi/lipiţi imaginea unei jucării şi
confecţionaţi o etichetă cu numele acesteia.
Aceste suporturi vizuale îi ajută pe copii să
găsească şi să pună singuri la loc o jucărie
şi, în acelaşi timp, stimulează dezvoltarea
limbajului prin atribuirea denumirilor unei
imagini.
În centrul destinat copiilor mici este binevenit
un scaun-balansoar, unde puteţi să vă aşezaţi
comod luînd în braţe cîte un copil şi examinînd
împreună cu el cărţi sau lecturîndu-i ceva.
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Centrul de ŞTIINŢĂ
Copiii, prin esenţa lor, sunt oameni de ştiinţă, care caută permanent să se informeze în legătură
cu lumea care îi înconjoară. Ei încearcă să înţeleagă această lume prin intermediul observării şi
experimentării. Curiozitatea naturală a copiilor este calea spre însuşirea cunoştinţelor. În Centrul de
ŞTIINŢĂ copiii pot experimenta, explora, descoperi adevăruri; pot cunoaşte însuşiri, caracteristici,
particularităţi ale obiectelor, fenomenelor, lucrurilor, precum şi modalităţi de utilizare a lor. Ei se
pot familiariza cu modul de viaţă al ﬁinţelor vii (dacă sunt aici), cu relaţiile care se stabilesc între
acestea şi lumea înconjurătoare, îşi formează deprinderi de a îngriji vietăţile; copiii capătă cunoştinţe
ştiinţiﬁce ecologice, îşi formează diverse atitudini despre lumea înconjurătoare. Interacţiunea cu
obiectele, observarea, compararea, clasiﬁcarea, dialogul şi comunicarea sunt esenţiale. În sfîrşit, copiii
colaborează, cooperează, exprimă păreri, emit soluţii creative, iau decizii, se autoevaluează etc.
Materiale şi echipamente
pentru Centrul de ŞTIINŢĂ

Piese magnetice colorate şi lucruri care pot ﬁ atrase sau nu de magneţi.
Mingi, baloane, baterii, becuri, lanterne, monede, foarfece, sfoară.
Plante, ﬂori, frunze de diferite tipuri, forme, culori, dimensiuni.
Seminţe ce pot deveni plante (iarbă, boabe, ﬂori) şi nu numai.
Diverse tipuri de soluri, lichide, coloranţi.
Lupe, microscoape, bile de sticlă colorate, binocluri; Eprubete şi borcănaşe; Lampă cu spirt.
Pietre de diferite mărimi, culori, forme, compoziţii.
Lucruri de texturi diferite: lemn, calcar, plastic, ţesături moi, hîrtie ﬁnă, glaspapir, pene variate etc..
Diverse produse alimentare solide şi lichide, coloranţi alimentari pentru a examina şi compara gusturile, mirosurile, textura/compoziţia, culorile şi a vedea ce se întîmplă cînd ingredientele sunt amestecate.
Tăviţe pentru copt, veselă în care se vor face salate, gustări etc.
Vietăţi (păsări, animăluţe, peştişori) şi colivii/căsuţe/acvariu pentru acestea.
Materialele folosite în viaţa cotidiană: vase, veselă, tacîmuri de diferite mărimi, capacităţi, forme diferite, balanţe
din cutii, greutăţi nestandarde pentru ele (castane, pietricele).
Orice obiect sau produs — boabe de fasole, nasturi, capace de la sticle, butelii, scoici, pietricele, sfori, beţişoare,
bucăţi de ţesături, de lemn, de plastic, recipiente — care se pot găsi în gospodărie, dar care nu sunt periculoase
pentru copii.
Planşeta geometrică — planşetă cu cuie de lemn şi benzi elastice.
Seturi de ﬁguri geometrice, ştampile, şabloane cu ﬁguri geometrice.
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Cuburi de tipul “uniﬁx” de diferite dimensiuni.
Seturi de ﬁguri, corpuri geometrice de diferite dimensiuni.
Pătrate care au tipărite pe ele numere de la 1 la 10, numere „de podea”.
Echipament de măsurare: căni gradate pentru măsurarea lichidelor sau a crupelor, linguri de măsurat, rigle, rulete,
cîntare şi termometre (interioare, exterioare), ceas, clepsidră, barometru, compas, stetoscop, balanţă.
Bastonaşe, sacoşe, coşuri, panglici.
Jocurile de reconstituire a imaginilor (puzzle); Mozaica cu ﬁguri geometrice.
Jocurile lotto, Jocurile domino, Piesele Lego.
Mărgele colorate.
Folie (de staniol, de celofan, de aluminiu).
Creioane colorate, marcheri, pixuri, hîrtie de scris, de desenat, de făcut graﬁce, hîrtie creponată, lipici, benzi adezive, reviste vechi etc.
Ciocane, burghiu, scripeţi, şuruburi, unelte de grădinărit, coardă, lacăte şi chei, roţi etc.
Plasaţi aria ŞTIINŢA în vecinătatea ariilor liniştite şi care necesită concentrare — Bibliotecă, Artă, Jocurile manipulative de masă, Nisip şi Apă — şi pentru motivul că se vor organiza activităţi complementare, comune.
Marcaţi rafturile şi materialele cu poze şi cuvinte, astfel încît copiii să folosească materialele şi să le pună la loc;
Etichetaţi/marcaţi experienţele „ştiinţiﬁce” ale copiilor şi plasaţi-le într-un loc vizibil — să poată ﬁ văzute de toţi
copiii.
Înainte de a plasa vreun material în arie,
asiguraţi-vă că acesta este inofensiv pentru
copii.
Rezervaţi un loc pentru plante lîngă un geam
însorit, unde copiii pot uda şi îngriji plante sau
răsaduri.
Se poate amenaja şi un muzeu al seminţelor
(frunzelor, ﬂorilor, pietrelor, lichidelor, plantelor/erbar etc.) preferate sau alese de ﬁecare
copil. Copiii pot clasiﬁca seminţele după culoare, formă, mărime; pot utiliza poze cu ﬂori şi
pot încerca să identiﬁce căror dintre aceste ﬂori
aparţin seminţele respective.
Pentru a răspunde interesului copiilor,
schimbărilor anotimpurilor şi studiilor tematice,
acest centru va ﬁ în permanentă schimbare.
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Centrul
JOC SIMBOLIC/IMAGINAŢIE/DRAMATIZARE (actorie)
Acest centru îi încurajează pe copii să însceneze ceea ce văd în viaţa de zi cu zi, ajutîndu-i să înţeleagă
lumea înconjurătoare şi să-şi asume diferite roluri. Jocul simbolic şi dramatizarea oferă copiilor
posibilităţi multiple de învăţare. În timp ce îşi joacă rolurile, copiii învaţă despre ei înşişi, despre familiile
lor şi societatea în care trăiesc, învaţă să coopereze cu alţii prin alegerea rolurilor şi interpretarea lor.
Jocul de rol creativ stimulează capacitatea intrinsecă de expresie a copiilor. el contribuie la toate
experienţele de învăţare a copilului şi este o parte importantă a curriculei. Interpretarea jocurilor de rol
stimulează gîndirea şi imaginaţia copiilor, le dezvoltă limbajul, îi ajută la soluţionarea problemelor şi la
perfecţionarea capacităţilor de comunicare.

Materiale de bază
care pot ﬁ utilizate în Centrul de
JOC SIMBOLIC:

Păpuşi — băieţi şi fete; printre acestea se va număra o păpuşă cu un handicap ﬁzic.
Telefon, oglindă.
Pături, lenjerie de pat pentru păpuşi.
Îmbrăcăminte — haine vechi de copii, adulţi, pălărioare, precum şi pantoﬁ.
Farduri.
Veselă, vase, tacîmuri, tigăi, oale şi cratiţe, căni, pahare, farfurii (mari, mici), ceşti, pocale.
Ustensile de gătit — linguri de servit, polonice etc.
Ţesături de folosit ca prosoape de bucătărie.
Materiale de curăţat (săpun, perie mică, mătură).
Destul de mult mobilier şi echipament poate ﬁ construit din cutii vechi: Aragaz, Frigider, pat pentru păpuşi, masă şi
scaune.
Bazin de plastic în care se vor spăla păpuşile sau hainele.
Casete cu cîntece.
... şi alte materiale necesare pentru desfăşurarea jocului de rol.
Spital — vestă de doctor, de asistentă medicală, materiale pentru bandajat, pături pentru a crea un pat de spital.
Magazin de încălţăminte — scaune, pantoﬁ, centimetru de măsurat piciorul, bani de jucărie, sacoşe de
„cumpărături” etc.
Frizerie — piepteni, perii, cutii goale de şampon, prosoape, lighean (pentru a „spăla capul”).
Service auto — maşini, pompă de benzină — toate făcute din cutii de carton etc.
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Materiale ajutătoare pot ﬁ
confecţionate pentru jocuri speciﬁce, ca de exemplu:
Strategii şi sugestii pentru Centrul
de JOC SIMBOLIC
Strategii generale pe care le puteţi
utiliza în crearea şi funcţionarea
centrelor de activitate:
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Puteţi plasa centrul lîngă o altă zonă zgomotoasă, cum ar ﬁ sectorul Blocuri, pentru a nu-i deranja pe copii dintr-o
secţiune liniştitiă a sălii de grupă.
Aranjaţi sectorul ca o casă, cu mobilă, o sobă-jucărie (care poate ﬁ confecţionată din carton), un pat pentru păpuşi,
destul de încăpător pentru un copil, frigider, chiuvetă, ustensile de bucătărie, aragaz, ﬁer de călcat, ibric, telefon
etc. — folosiţi-vă imaginaţia. O idee bună este plasarea unei oglinzi în această zonă, astfel încît copiii să se vadă în
timp ce se îmbracă în diferite haine.
Experimentaţi spaţii diverse:
• Alimentarea
• La spital
• Încălţămînte
• Frizerie, coafură, atelier de reparaţie
• Birou
• Navetă spaţială
• Grădiniţa zoologică
• Centrul de reparaţii
• Staţia de pompieri
• Magazinul de confecţii, de jucării, de produse alimentare etc.
Spaţiul pentru sector trebuie să ﬁe clar deﬁnit, cu graniţe care să ţină la distanţă copiii care nu sunt implicaţi în acest
joc, aceste graniţe trebuie să confere copiilor sentimentul intimităţii; cu toate acestea trebuie păstrată o anume
deschidere care să invite sau să permită copiilor care vor să intre în joc să facă cu încredere acest lucru. Graniţe pot ﬁ
reprezentate de pereţii sălii de grupă sau de mobilier şi de rafturi. Acestea de la urmă trebuie să ﬁe destul de scunde
ca să vă permită să vedeţi oricînd peste ele şi să supravegheaţi jocul atunci cînd este nevoie.
Puteţi ajuta şi la mutarea jocului de rol în alt spaţiu: astfel copiii pot „merge la şcoală” la centrul de Alfabetizare sau
la „magazin” în centrul de Jocuri manipulative, la „plajă” în centrul Nisip şi Apă sau la „ZOO” în centrul Ştiinţa etc.
Creaţi arii pentru diverse tipuri de activităţi ale copilului. Ariile/Centrele obligatorii sunt:
PENTRU VÎRSTA DE 1-3 ANI
Centrul de Artă
Centrul Bibliotecă
Centrul de Nisip şi Apă
Centrul de Jocuri manipulative de masă
Centrul de Construcţii/Blocuri
Ungheraşul viu (Stiinţe)
Familia

PENTRU VÎRSTA DE 4-7 ANI
Centrul de Artă/Menaj
Centrul de Alfabetizare/Bibliotecă
Centrul de Blocuri/Construcţii
Centrul de Joc simbolic
Centrul de Jocuri de masă
Centrul de Ştiinţe
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Materiale de bază
care pot ﬁ utilizate în Centrul de
JOC SIMBOLIC:
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În funcţie de obiectivele educaţionale pe care le aveţi de realizat, de interesele copiilor, vîrsta lor şi materialele
disponibile, puteţi crea şi alte arii/centre — tematice —, ca de exemplu: Bucătăria, Familia, Muzica, Matematica,
Centrul de scriere, Centrul de construcţii din resturi, Centrul de descoperiri etc.
Deﬁniţi clar centrele de activitate pentru grupe mici de copii.
Utilizaţi mobilierul pentru a distinge/delimita ariile. Există rafturi, carpete, cutii, şevalete, mese şi galerii caracteristice ﬁecăreia.
Mobilierul trebuie plasat în aşa fel, încît să permită vederea de ansamblu a tuturor copiilor în toate centrele folosite.
Separaţi zonele zgomotoase de cele care cer linişte şi concentrare.
Centrele de activitate trebuie să ﬁe destul de spaţioase, astfel încît în ele să se poată juca concomitent 4-5 copii.
Spaţiul dintre piesele de dotare trebuie să ﬁe suﬁcient de mare, astfel încît copiii să nu se ciocnească.
Delimitaţi clar centrele de activitate, în aşa fel încît copiii să ştie unde stau materialele şi unde să le folosească şi să
le aşeze.
Plasaţi în centre jucării şi materiale didactice adecvate pentru activităţile în aceste arii, precum şi vîrstei copiilor.
Materialele şi centrele de activitate sunt etichetate.
Împreună cu copiii stabiliţi reguli clare pe care aceştia să le cunoască în folosirea ariilor, în strîngerea jucăriilor, în
desfăşurarea activităţilor cotidiene.
Plasaţi în centre materiale şi instrumente de joacă care nu prezintă pericol, sunt bine întreţinute şi adecvate nivelului de dezvoltare a copiilor.
Plasaţi jucăriile şi materialele didactice la dispoziţia copiilor, la nivelul copiilor în aşa fel încît aceştia să le poată
folosi singuri şi să le poată pune la loc.
Schimbaţi periodic jucăriile şi materialele didactice pentru a menţine treaz interesul copiilor.
Materialele şi jucăriile din arii trebuie să ﬁe destul de variate, astfel încît să se adapteze diferitelor categorii de
copii (cu diﬁcultăţi de învăţare, copii foarte dotaţi etc.).
Tablourile de pe pereţii sălii de grupă trebuie să ﬁe la înălţimea privirii copiilor, inclusiv tablourile făcute de copii.
Asiguraţi o zonă liniştită în care copiii să se poată relaxa sau să poată sta singuri, chiar să se odihnească, şi asupra
căreia să asiguraţi, totuşi, controlul.
Planiﬁcaţi spaţiul sălii de grupă în aşa fel, încît el să asigure posibilităţi pentru mişcare şi acţiune din partea copilului.
Gîndiţi amenajarea spaţiului grupei şi după necesităţile educative speciale ale copiilor din grupă (dacă există în
grupă astfel de copii).
Utilizaţi cît mai des spaţiul curţii şi spaţiile naturale.
Planiﬁcaţi un spaţiu de păstrat, jucăriile şi materialele didactice, la care să aibă acces copiii şi care să ﬁe ordonat
împreună cu aceştia;
Marcaţi centrele şi materialele, spaţiile şi cutiile de depozitare pentru ca să ştie copiii ce şi unde se aﬂă, precum şi
de unde să ia şi unde să pună lucrurile — astfel încurajaţi ordinea şi curăţenia în sala de grupă.
Asiguraţi un spaţiu pentru păstrarea produselor activităţii copiilor (portofolii de evaluare, desene, aplicaţii, colaje
şi, de ce nu, construcţii etc.) în sala de grupă.
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Asiguraţi un spaţiu informaţional pentru părinţi.
Menţineţi sala de grupă în condiţii igienice şi lipsită de pericole de accidentare. Asiguraţi aerisirea periodică a sălii
de grupă.
Puneţi la dispoziţia copiilor pernuţe, salteluţe, scăunele pentru activităţile de citire, audiţii, odihnă.
Folosiţi lumina, culoarea, sunetul şi mirosurile pentru a face camera mai atrăgătoare.
Ţineţi întotdeauna cont de siguranţă şi hotărîţi dacă nu cumva este periculos pentru copii să se joace cu materialele şi echipamentele (plante, substanţe toxice, forme arcuite, ascuţite, dimensiuni mici — pot ﬁ înghiţite etc.).
Toate produsele activităţii copiilor — cărţile confecţionate de ei, colajele, picturile, construcţiile, poeziile, poveştile
compuse de ei, experienţele efectuate etc. — sunt unice, reﬂectă unicitatea culturii copiilor. De aceea nu vă grăbiţi
să le strîngeţi după activitate, ci expuneţi-le la vedere, într-o manieră atractivă — să le vadă toţi; acestea pot transforma sala de grupă într-o grădină, într-un magazin sau într-o navă spaţială.
Încurajaţi copiii să aibă grijă de materiale şi jucării şi să păstreze ordinea şi curăţenia grupei, punînd lucrurile la
locul lor.
Stimulaţi copiii să facă ordine în arie/centru după terminarea activităţii, încurajaţi punerea materialelor întotdeauna în acelaşi loc.
Materialele din diferite zone pot ﬁ folosite în comun şi în alte centre. De exemplu, animalele de pluş (sau plastic,
lemn) pot ﬁ mutate de către copii de pe masa de joc în zona cu materiale de construcţii, dacă ei construiesc un ZOO
şi au nevoie de animale.
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10. ROLUL
EDUCATORULUI
ÎN INTERACŢIUNEA
CU COPILUL
ŞI ÎN DEZVOLTAREA
COMUNITĂŢII
GRUPEI DE COPII
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10. ROLUL EDUCATORULUI ÎN INTERACŢIUNEA CU
COPILUL ŞI ÎN DEZVOLTAREA COMUNITĂŢII GRUPEI
DE COPII
Sumar
•
•
•
•

Comunicarea adult-copil — factor decisiv în creşterea, dezvoltarea şi educaţia copilului
Principii de comunicare cu copilul
Modalităţi de stimulare a independenţei copilului
Reguli de comunicare eﬁcientă cu copilul. Practici pozitive şi negative de comunicare cu
copilul. Exemple
• Roluri ale cadrului didactic într-un proces educaţional centrat pe copil
• Modalităţi de dezvoltare a unei comunităţi a grupei de copii

10.1. Comunicarea în sistemul de relaţii adult-copil
Interacţiunea dintre copil şi adult este reglată de cîteva principii atitudinale generale.
Principii generale de comunicare
cu COPILUL
Acceptarea înseamnă
recunoaşterea dreptului copilului de a ﬁ o individualitate, de a
ﬁ deosebit de ceilalţi, în acelaşi
timp şi de părinţi.

Cum poate ﬁ realizată acceptarea copilului în cadrul comunicării cotidiene?
În timpul comunicării cu copilul este necesar să fim foarte atenţi în exprimarea aprecierilor. E bine să ne reţinem
de a face aprecieri negative la adresa copilului sau a calităţilor de caracter specifice lui. Comunicarea apreciativă
negativă dăunează relaţionării cu copilul, diminuează încrederea lui în adulţi. Aprecierea negativă a copilului
trebuie substituită prin aprecierea critică a comportamentului negativ concret, a acţiunilor greşite, negîndite,
păstrîndu-i pozitivă imaginea “Eu-lui” şi totodată întărirea şi aprecierea de fiecare dată a comportamentelor pozitive, a micilor cuceriri ale acestuia. Copilul trebuie să fie sigur de dragostea noastră, indiferent de succesele şi
realizările proprii curente. Acceptarea este reglată de formulele: “Eu te iubesc/te apreciez fiindcă tu exişti”, “Eu te
iubesc/te apreciez aşa cum eşti”, dar nu de formula “Eu te iubesc fiindcă tu eşti bun, ascultător”. O astfel de raţionare
formează fundamentul interacţiunii copilului cu educatoarea. cu părinţii.
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A ﬁ acceptat înseamnă a ﬁ preţuit
indiferent de felul în care arăţi, de
familia din care provii, de talentele
sau comportamentul tău.
Dezvoltarea afectivă sănătoasă a
copilului nu poate exista fără acceptare.
Respectarea individualităţii şi
personalităţii copilului.
Comunicarea pe orizontală
favorizează totodată şi evoluarea,
perfecţionarea însăşi a adulţilor,
care pot să capete astfel calităţi
şi capacităţi noi. Chiar şi adulţii
învaţă multe despre ei înşişi în
interacţiunea cu copiii.
Comunicarea de la egal la egal
cere de la adulţii care comunică cu
copilul, în special de la educatoare,
respectarea următoarelor condiţii:
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Pentru ca imaginea “Eu-lui” pozitivă să ﬁe stabilă şi să nu depindă numai de atitudinea binevoitoare a educatoarei /a
părinţilor, este important ca sursa unor astfel de aprecieri să ﬁe cît mai diversă: alţi adulţi (rude, adulţi din afara familiei, copii mai mari, alte educatoare din grădiniţă, personalul de îngrijire etc.), alţi copii — într-un cuvînt toţi acei ce
contactează cu copilul. Copilul se va convinge că poate ﬁ bun nu numai pentru părinţii săi, dar şi pentru alţi oameni.
A accepta copilul înseamnă, la modul practic:
– a te adresa copilului, folosind întotdeauna ca apelativ numele lui;
– a comunica cu copiii frecvent de-a lungul zilei, ﬁind prietenos şi interesat;
– a identiﬁca ceva plăcut la ﬁecare copil de ﬁecare dată cînd comunici cu acesta;
– a acorda atenţie copilului cînd acesta vorbeşte;
– a-l încuraja pe copil cînd încearcă să facă ceva fără a insista ca el să ﬁe perfect în ceea ce face.
Acest deziderat poate ﬁ realizat în cadrul comunicării dialogate, bazate pe tendinţe comune în realizarea scopurilor,
pe comuniune, pe percepţia situaţiilor, pe orientarea acţiunilor spre soluţionarea conﬂictelor etc. Se schimbă radical
statutul relaţional al copilului — copilul, oricît de mic ar ﬁ el, se transformă din obiect al inﬂuenţelor educaţionale în
subiect, aliat, partener, iniţiator al actului comunicativ, creator. Apare egalitatea în poziţii, dispare educaţia în interpretarea ei tradiţională şi apare dialogul educaţional.
Obişnuită pentru comunicarea adulţilor cu copilul este poziţia de “deasupra”, de dominare, manifestată prin stilul autoritar de comunicare, cînd copilul este dirijat, controlat, apreciat de adult. La fel de negativă este relaţia cînd adultul este
“dedesubtul” copilului, care, în astfel de situaţii, se transformă în manipulator, încercînd să folosească adultul în scopuri
şi interese personale. Poziţia “de la egal la egal” (pe orizontală) presupune recunoaşterea rolului activ al copilului
în procesul de interacţiune, interrelaţionare şi formarea treptată la copil a necesităţii în autoperfecţionare şi
autoeducaţie.
Formarea empatiei — capacităţii de a se plasa imaginar în poziţia copilului pentru a înţelege mai bine “Eu-l” lui, capacitatea de a vedea lumea “cu ochii copilului”, prin prisma viziunilor şi reprezentărilor lui.
Capacitatea adultului de a se ridica pînă la nivelul de înţelegere a adevărului „copilăresc”.
Constituirea comunicării cu copilul în baza dorinţei continue de a cunoaşte speciﬁcul individualităţii lui, sensibilizării
faţă de schimbările ce se produc la copil, sesizării stărilor emoţionale, a lumii lui interne. Respectînd individualitatea
copilului, ţinem cont de nivelul dezvoltării lui, înţelegînd că el poate să nu coincidă cu legităţile generale de dezvoltare, ﬁind în tempou de accelerare sau de retardare.
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Cum să vorbeşti cu un copil:
Plasaţi-vă la acelaşi nivel cu copilul pentru a comunica cu el, vă puteţi apleca, aşeza pe covor lîngă copil,
coborî în genunchi sau chiar îl puteţi lua în braţe, astfel comunicarea nu capătă un caracter al unui raport de
autoritate, de putere.
Captaţi atenţia copilului înainte de a vorbi cu el.
Stabiliţi contactul vizual cu copilul.
Vorbiţi simplu şi clar, accesibil nivelului de dezvoltare a copilului.
Vorbiţi cît mai mult cu copilul în timpul zilei, folosind toate ocaziile apărute.
Lăudaţi copilul pentru încercările lui de a face ceva indiferent de rezultatul obţinut.
Reacţionaţi la toate intenţiile copilului de a comunica sub toate formele.

Formarea şi respectarea
independenţei, autonomiei
copilului

Cu cît este mai mic copilul, cu atît este mai mare valoarea imitării pentru el în procesul de învăţare socială. Adultul
pentru copil constituie un etalon, model de conduită, este purtătorul normelor sociale, constituind o autoritate
indiscutabilă pentru el.
Începînd de la 2 ani, cînd cuceririle copilului în planul limbajului, al expresivităţii, al motricităţii îi conferă o mai mare
încredere în propriile forţe, copilul începe să manifeste primele semne de independenţă, deşi e conştient că nu poate
renunţa la ajutorul părinţilor. Este perioada crizelor de furie, cînd părinţii şi educatoarea sunt greu încercaţi.

Independenţa este dorinţa şi priceperea copilului de a acţiona în viaţă în relaţie cu experienţa personală, care
întruchipează normele sociale de conduită. Cineva a spus: “Dacă-i doreşti binele copilului tău, învaţă-l să se
descurce fără tine”.
La 3-4 ani copilului îi vine să se abţină de la imitarea greşelilor comise de adulţi, contrapunîndu-le acţiunile proprii
corecte. Deja la vîrsta preşcolară capacitatea de a se comporta independent se formează foarte repede. De la început
ea se manifestă în legătură cu acţiunile semenilor (5 ani), apoi şi în raport cu adulţii (6 ani), mai întîi în plan verbal,
apoi şi în cel acţional.
Manifestînd independenţă, copilul insistă asupra poziţiei proprii nu din capriciu, dar ﬁindcă o consideră corectă.
Independenţa se manifestă în situaţii critice, conﬂictuale atunci cînd copilul observă decalajul dintre comportamentul
părinţilor şi al semenilor de referinţă şi cunoştinţele, experienţele proprii.
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Adulţii deseori nici nu observă că poziţia socială a copilului în comunicare se schimbă, că treptat apar şi apoi se
intensiﬁcă elementele egalităţii, copilul căpătînd posibilitatea şi dreptul de a realiza funcţii separate de control şi de
dirijare în comunicare.
COPILUL POATE FI IUBIT ŞI STIMAT,
DAR NU POATE FI DOMINAT DE
CINEVA!

COPILUL NU SE NAŞTE PENTRU A CORESPUNDE AŞTEPTĂRILOR
PĂRINŢILOR SĂI, CI PENTRU A-ŞI REALIZA DORINŢELE ŞI
ASPIRAŢIILE, PENTRU A-ŞI REALIZA VIAŢA PROPRIE.

Trebuie să conştientizăm faptul că la vîrsta preşcolară se schimbă structura comunicării noastre cu copilul, se valoriﬁcă
relaţiile de egalitate, de parteneriat în diferite activităţi (în joc, convorbire, construire etc.) prin colaborare, cooperare.
Imitarea globală este substituită treptat prin elementele atitudinii critice faţă de acţiunile semenilor şi ale adulţilor, apar
primele forme de comportament independent.
Acest proces este deﬁnitivat de atitudinea noastră, de stilul de comunicare practicat.

Modalităţi de stimulare a
independenţei copilului:

În comunicarea noastră copilul nu trebuie să apară în rol de elev, învăţăcel (care este şcolit în permanenţă); este important ca el să înţeleagă că poate să se egaleze prin ceva cu adulţii. Aceasta valoriﬁcă încrederea copilului în forţele
şi cunoştinţele proprii, îl face apt să aprecieze adecvat şi să însuşească modelele sociale de comportament.
Exemplu: propuneţi copiilor zilnic să facă de serviciu — să ajute la adus mîncarea de la bucătărie, la pus masa, să cureţe
mesele după ce au terminat de mîncat. Rugaţi copiii să vă ajute la pregătirea sălii de grupă pentru activităţi: să repartizeze
materialele, jucăriile, ustensilele, să ﬁe „asistentul“ Dvs. în timpul petrecerii activităţii, chiar să vă înlocuiască, la nevoie...
Aceste sarcini se alocă prin rotaţie ﬁecărui copil, astfel ﬁecare avînd şansa de a se simţi util şi necesar. Încurajaţi copiii să
se descurce singuri la îmbrăcatul hăinuţelor, încălţatul cizmuliţelor, pusul mănuşilor, încheiatul fermoarelor cînd e posibil.
Permiteţi-le să-şi aleagă mîna cu care scriu, desenează, pictează etc. şi neforţînd să schimbe mîna de care se folosesc.
Oferiţi-le o gamă de opţiuni acceptabile — ce carte să privească/citească, cu ce jucării să se joace, ce să deseneze/picteze şi
cum, ce colaj să elaboreze la tema respectivă, ce materiale/ustensile să folosească, cu care dintre copii — ca parteneri — să
activeze, cum să organizeze o petrecere/sărbătoare la grădiniţă, o acţiune de interes comunitar etc.
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Este binevenit să creăm situaţii în care ar ﬁ modelată necesitatea noastră în ajutorul copilului, situaţii hazlii de întrecere, concurenţă, situaţii de joc cu „greşeli“ programate pentru ca copilul să le observe şi să le corecteze etc.
Soluţionăm corect problema repartizării responsabilităţilor în familie/ în grupa de copii de la grădiniţă, ţinînd cont
de posibilităţile mereu în creştere ale copilului. Pornim de la însărcinări uzuale simple, pînă cînd stabilim un număr
optim de obligaţii transferate total responsabilităţii copiilor. Drept rezultat se va schimba atitudinea copilului faţă de
sine însuşi, faţă de propriul nivel de autoapreciere. Obţinînd încrederea adulţilor, copilul va tinde şi mai departe să o
îndreptăţească pentru a păstra şi a consolida reprezentarea pozitivă despre sine, deja formată. În aşa mod copilul va
deveni treptat independent de controlul extern al adultului (să aibă grijă de plantele şi vietăţile din grupă, să strîngă
jucăriile şi materialele didactice, să cureţe locul de joacă, să ajute pe copiii din grupele mai mici, să aibă grijă de terenul lor
de joacă etc.)
Îi permitem copilului să-şi exprime liber atitudinile, opiniile proprii, pentru a le cunoaşte, a găsi cauzele celor
neadecvate, pentru a le corija. Independenţa copilului în judecată, în exprimare de atitudini va ﬁ blocată dacă ele
vor ﬁ ﬁltrate prin cenzura dură a noastră, a adulţilor. Putem supune controlului, cenzurii doar formele de exprimare
a atitudinilor în cazul în care ele pot să lezeze personalitatea cuiva. Copilul trebuie să aibă dreptul la opinie şi
la exprimarea ei liberă în interacţiune cu oamenii. Există doar urmări negative ale expresiilor de tipul: „Vorbeşti
prostii!“, „Dacă tăceai, ﬁlosof rămîneai”, „Ce drept ai tu să judeci? Tu încă eşti mic şi nu poţi să-mi dictezi, să mă acuzi!” Copilul trebuie să aibă dreptul să-şi exprime opinia, fără ca el să ﬁe pedepsit, orice atitudine faţă de adult, inclusiv cea
negativă. Este o condiţie greu de conceput şi de realizat pentru adulţi, dar foarte necesara pentru copil.
Pentru a stimula exprimarea opiniei proprii a copiilor, a independenţei în acţiune, puneţi întrebări cu ﬁnal deschis:
„Spune-mi despre...“, „Ce crezi despre...“, „M-ar interesa să aﬂu ce părere ai despre...“, „Ce-ai observat la...“, „De ce crezi că...“. Sunt
întrebări care au multe răspunsuri posibile, nici unul dintre acestea neﬁind cu necesitate corect sau greşit. Ca rezultat
copiii pot ajunge la nivele superioare de dezvoltare a limbajului şi gîndirii critice, a independenţei.
Reguli de comunicare eﬁcientă
Comunicarea eﬁcientă porneşte de
la atitudinea pozitivă faţă de sine
însuşi şi faţă de cel din faţa noastră.

Există mai multe tipuri de atitudini relaţionale, utilizate în comunicarea interpersonală — ﬁecare dintre ele avînd un
impact diferit asupra interlocutorilor15.
1. „EU SUNT BINE, TU NU EŞTI BINE.” O astfel de atitudine provoacă nevroze şi distanţare între persoane, ﬁind deci
ineﬁcientă. A-i spune copilului: „Fac atîtea pentru tine..., iar tu ...”, „Eşti un nerecunoscător” etc. îl umileşte şi nu serveşte
la nimic.
2. „EU NU SUNT BINE, TU EŞTI BINE.” Exprimă o lipsă de autoapreciere care anihilează energia şi face din celălalt un
tiran, deci îl dezechilibrează şi îl duce la negativism şi la refuzul de a colabora. A-i spune copilului: „La timpul meu nu
am avut atîta noroc în viaţă, n-am avut atîtea ocazii favorabile, pe cînd tu ai totul şi nu preţuieşti; ai putea, dacă ai vrea,
dar nu vrei”, îl dezechilibrează şi nu serveşte la nimic.
15

După Mariangeli, L., De vorbă cu Pinocchio, Editura ARC, Chişinău, 2000.
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3. Atitudinea „EU NU SUNT BINE ŞI NICI TU NU EŞTI BINE” este distructivă. A-i spune copilului: „Eşti un nenorocit, din
cauza ta m-am enervat..., am bătăi de inimă...”, „M-am chinuit toată noaptea să pregătesc activitatea cît mai interesant,
dar tu...” „Bagă de seamă, o să sfîrşeşti prost ...”, este negarea absolută a pozitivităţii, este foarte primejdios şi poate
duce la psihoze, la imposibilitatea de a coexista cu lumea.
4. „EU SUNT BINE ŞI TU EŞTI BINE” — atitudine contrară celei precedente. Exprimă un raport corect şi este bună
pentru ambii. A-i spune copilului: ”În fond, eu sunt mulţumită de mine însămi, de ceea ce am făcut şi sunt mulţumită
şi de tine. M-ai ajutat foarte mult şi fără tine nu cred că m-aş ﬁ descurcat atît de bine. Tu eşti bravo, chiar şi atunci cînd
mă mai superi”, este beneﬁc, este o atitudine pozitivă, întotdeauna utilă.
Comunicarea trebuie să ţină seama
de faptul că centrul atenţiei nu-l
reprezintă ceea ce se comunică, ci
cealaltă persoană şi relaţia noastră
cu ea.

Pentru a comunica eﬁcient este bine să pornim de la pretextul minim oferit de celălalt — cuvînt, privire sau orice altceva, un obiect cu care se joacă — întărindu-l, şi numai după aceea vom introduce cererea, programul sau propunerea
noastră. Astfel copilul primeşte mesajul de care are întotdeauna nevoie, şi anume: „TU EŞTI IMPORTANT. NEVOILE
TALE SE AFLĂ PE PRIMUL LOC. EU TE RESPECT ŞI SUNT LÎNGĂ TINE CA SĂ TE AJUT SĂ CREŞTI, SĂ TE DEZVOLŢI”. În
felul acesta este respectată atît demnitatea copilului, cît şi a noastră.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SĂ EVITĂM UNELE COMPORTAMENTE:
a nu-l saluta pe copil atunci cînd se trezeşte din somn, cînd intră şi cînd iese din grupă;
a accepta ca el să nu salute;
a-l privi ca pe cineva pe care trebuie să-l servim, ca pe o greutate, o povară;
cînd e mic, a-l hrăni în pripă şi vorbind gălăgios în acelaşi timp cu alte persoane (copiii, personal, părinţi etc.);
a folosi momentul meselor pentru reclamaţii, reproşuri, critici;
a face curat şi ordine în timp ce copilul/copiii mănîncă;
a trînti uşile, încălţămintea, jucăriile, uneltele ... în timp ce el este ocupat cu ceva esenţial: mîncare, studiu,
conversaţii cu prietenii (extrem de importante la vîrsta aceasta), jocuri;
a vorbi pe un ton ridicat, dictatorial;
a-i face reproşuri în public, a-l bate/pălmui de faţă cu alţii sau în intimitate, a-l ironiza, a-l compara cu fraţii şi
colegii săi;
a-i spune: „Fă aşa pentru că-ţi spun eu!!!”
a folosi un glas miorlăit, sclifosit, copilăresc, cînd ne adresăm copiilor mici;
a ne grăbi şi a-i grăbi şi pe alţii — graba distruge plăcerea;
lipsa de atenţie, întreruperi, negarea sistematică a celor spuse de el/ei. Părerile pot ﬁ, însă, juxtapuse fără
ca cineva să ﬁe minimalizat. Să-l facem pe copil să înţeleagă că dacă cineva are o altă părere, aceasta nu
anulează valabilitatea părerii sale: de aceea, în loc de „ori eu, ori tu” corect este să spunem: „eu şi cu tine”. Să-l
învăţăm să-şi spună în mod politicos ideile fără a ﬁ redus la tăcere şi fără a-i reduce şi pe ceilalţi la tăcere. „Eu
am o altă părere...”, spus cu un zîmbet şi fără a-l privi direct în faţă pe celălalt, ci în altă parte — mesajul dublu:
a zîmbi şi, în acelaşi timp, a spune cuvinte dispreţuitoare etc.
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SĂ FACEM, ÎN SCHIMB, URMĂTOARELE:
• să-l salutăm întotdeauna pe copil/ copii;
• să-i cerem să ne salute;
• să-l privim, văzîndu-l nu aşa cum este el în acel moment, ci în potenţialităţile sale, în acea formă minunată pe
care o poate îmbrăca dacă prinde o sclipire în privirea noastră; ﬁindcă „suntem cu toţii bine” şi noi, şi copilul
nu trebuie să demonstrăm de ﬁecare dată şi nimănui că suntem frumoşi, deştepţi şi eﬁcienţi;
• vorbiţi cu el cu voce joasă, de complice, intimă, dar întotdeauna ﬁrească, de adult;
• să nu-i spunem „Trebuie!”, ci „Ai putea? Sunt sigură că, cu puţin efort, ai putea să ...”, „Ştiu că poţi!” etc.;
• să-i dăm posibilitatea să aleagă: „Îmi face plăcere dacă faci cutare sau cutare lucru, dar dacă nu-l faci acum,
nu-i nici o problemă, data viitoare...”;
• să folosim contrariul: „Tu-mi dai asta şi eu îţi dau asta”, oferindu-i ceva care pentru el are într-adevăr valoare;
• să-i spunem: „Aş avea nevoie de ...”, inversînd periodic raportul prea rigid în care eu, adultul, trebuie întotdeauna să te înţeleg pe tine, iar tu, copilule, nu trebuie niciodată să mă înţelegi pe mine;

PRACTICI POZITIVE DE COMUNICARE CU COPILUL
Încurajaţi copiii cît mai des.

Există diverse moduri de a încuraja.

Etimologic, „a încuraja” înseamnă „a da inimă” (de la cor, cordis, „inimă” în latină). Cînd încurajăm copiii, le transferăm
curaj din inima noastră într-a lor. Să-l încurajezi pe un copil înseamnă să-l îndemni sa treacă la fapte, să-l ajuţi să
acţioneze. Copiii au nevoie de sprijinul nostru, dar au nevoie şi să aﬂe de la noi exact cît de mult sau cît de puţin au
progresat. Au nevoie să-i ajutăm să avanseze şi totodată să ﬁm lîngă ei cînd dau greş; au nevoie să-i încurajăm să-şi
depăşească limitele şi să-şi lărgească orizontul, să-i îndemnăm să facă mai mult şi mai bine decît credeau că pot.
Lauda. Lăudaţi copiii atît pentru tentativele, cît şi pentru realizările lor. Laudele nu sunt niciodată prea multe dacă e
vorba de stimularea EU-lui copilului. Lauda le atinge simţul valorii personale şi al demnităţii. Orice copil merită să
simtă acest lucru. Recunoscîndu-le valoarea intrinsecă şi atrăgînd atenţia asupra ei, îi ajutaţi pe copii să-şi formeze
o rezervă de încredere la care să poată apela mai tîrziu, cînd nimeni din adulţi nu va ﬁ în preajmă sau cînd vor trece
prin momente diﬁcile. Cînd îi lăudăm pe copii, îi învăţăm totodată să remarce şi să-şi exprime aprecierea pentru alţii.
Le oferim un model ce îi va ajuta să stabilească relaţii sănătoase şi să devină genul de persoane capabile să se bucure
de viaţă, cu o atitudine pozitivă faţă de situaţii şi oameni.
Folosiţi atenţia pozitivă sau aprecierea în mod proactiv. Este important să lăudaţi anumite comportamente („Eşti
atît de drăguţ cu prietenii tăi”) şi nu calităţi globale („Eşti băiat bun”), pentru că un cuvînt de apreciere bine formulat
îi oferă copilului informaţii explicite despre ceea ce a fost demn de laudă în comportamentul său, pentru a-l putea
repeta. În plus, prin intermediul aprecierii îi transmiteţi copilului ce este important pentru dvs., care sunt valorile pe
care vreţi să i le transmiteţi. Lăudaţi-l atunci cînd face un gest generos. Aceasta îl va învăţa că bunătatea şi gen-
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erozitatea sunt importante, că vă face plăcere, iar el se va simţi foarte bine. În plus, îi permiteţi să se simtă o ﬁinţă
capabilă de gesturi generoase.
Copilului trebuie să-i ﬁe foarte clar ce comportament anume apreciaţi (proactiv), şi nu doar „Bravo!“, „E grozav!“, „Sunt mulţumită” (reactiv). Termenii de ordin general cum sunt „grozav” şi „bine”, deşi încurajatori, nu-i ajută
pe copii să înţeleagă ce v-ar plăcea să vedeţi mai des la ei.

Comunicarea trebuie să ţină seama
de faptul că centrul atenţiei nu-l
reprezintă ceea ce se comunică, ci
cealaltă persoană şi relaţia noastră
cu ea.

Este normal să lăudaţi o treabă bine făcută, dar şi să recunoaşteţi şi să preţuiţi paşii timizi pe care-i fac copiii către
ceea ce şi-au propus.
Ar ﬁ prea mult să-i cerem micuţei Ana, la cei 3 anişori ai săi, să ﬁe drăguţă cu un băieţel nou-venit în grupă. Dar este
important să remarcăm atenţia ei faţă de acesta atunci cînd îi mîngîie tandru mînuţa sau se străduieşte să-l facă să rîdă în
timpul unui spectacol de păpuşi. „Uite ce fericit este Petrică, datorită ţie, Ana” — spune educatoarea, iar fetiţa se simte la
rîndul ei fericită — şi cît se poate de mîndră.
Cînd lăudaţi pe cineva este important să o faceţi necondiţionat: nu adăugaţi cuvinte cum ar ﬁ „dar”, „de ce”, „dar
cum rămîne cu asta“, „de ce nu te porţi aşa mereu?“. Aceste rezerve vor estompa aspectele pozitive ale vorbelor de
laudă şi le vor transforma în critici sau în vorbe de corecţie.

Aşa DA

Aşa NU

Îmi place felul în care v-aţi ajutat unul pe altul.

Îmi place felul în care v-aţi ajutat unul pe altul. De ce
nu puteţi face asta tot timpul?

Aţi făcut o treabă grozavă cînd aţi stat împreună şi aţi
făcut colajul. Bravo!

Aţi făcut o treabă grozavă cînd aţi stat împreună şi
aţi făcut colajul, dar ar ﬁ fost şi mai bine dacă n-aţi ﬁ
vorbit atît.

Mulţumesc că l-ai ajutat pe Ionel să strîngă jucăriile.
Eşti un bun prieten!

Mulţumesc că l-ai ajutat pe Ionel să strîngă jucăriile.
De ce nu faci asta tot timpul? etc.

Uneori este de preferat să intervenim înainte de a ﬁ depăşiţi de situaţie, alteori este mai bine să stăm de o parte şi să-i
lăsăm să-şi rezolve singuri problemele. Dar şi atunci cînd îi lăsăm să se descurce singuri, le putem ﬁ alături cu cîteva
vorbe bune, cu o bătaie pe umăr sau cu un sfat venit la timp.
Cînd copiii sunt supăraţi pe nereuşită, le putem atrage atenţia asupra părţii pe care au dus-o la bun sfîrşit sau diﬁcultăţii
tentativei lor, şi nu asupra faptului că nu şi-au atins complet scopul.
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Încurajîndu-i din tot suﬂetul —
încurajîndu-le visurile, talentele
şi calităţile —, îi ajutăm să devină
adulţi, capabili să înfrunte viaţa cu
siguranţă de sine.
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Doru are 5 ani şi construieşte un turn din cuburi. A creat un ediﬁciu complicat, dar fragil, gata să se năruie. Cînd inevitabilul se produce, copilul izbucneşte în plîns. Educatoarea, care este în preajmă, îl ajută cu cîteva cuvinte încurajatoare:
„De data asta ai construit un turn foarte înalt, aproape la fel de înalt ca tine. Ai cumva nevoie de o mînă de ajutor ca să
construieşti acuma altul? Te pot ajuta”. În timp ce lucrează împreună la turnul cel nou, îi arată cîteva procedee menite să
facă structura turnului mai rezistentă. Doru are satisfacţia de a şti că tentativa lui anterioară a fost remarcată şi apreciată,
iar acum învaţă tehnici noi care-l vor ajuta să facă pe viitor turnuri şi mai grozave.
Oferirea de ajutor concret în rezolvarea problemei, situaţiei este mult mai utilă şi eﬁcientă decît să tot repetăm, în mod
automat: „Foarte bine!” sau „Bravo!”.
Încurajăm nu doar comportamentul copilului, ci şi trăsăturile suﬂeteşti pe care şi le dezvoltă copiii noştri, personalitatea în ansamblu. Cînd vedem că posedă o calitate pe care o admirăm — generozitate, bunătate, sensibilitate, hotărîre
etc. — trebuie să le arătăm că am remarcat-o şi o apreciem. Comentariile noastre contribuie la conturarea imaginii de
sine pozitive, pe care copiii o vor purta cu ei la şcoală, în societate, pînă la urmă, în carieră.

Limbajul trupului şi tonul vocii sunt
mai importante decît cuvintele pe
care le folosim.

•
•
•
•

Coborîţi la nivelul ochilor copiilor atunci cînd îi vorbiţi şi priviţi-l în ochi.
Luaţi-l pe micuţ în braţe, pe genunchi.
Vorbiţi-i copilului ca unui adult, fără a aborda un ton extrem de afectat şi de dulce.
Evitaţi tonul critic, enervat sau furios şi folosiţi expresii calde, afectuoase pentru a dezvolta o relaţie bazată pe încrederea reciprocă. Folosiţi o varietate de tonuri pentru a solicita atenţia copiilor şi pentru a dezvolta diverse raporturi
cu ei. Vorbind copiilor dintr-o dată calm, veţi obţine rezultate mai bune, decît strigînd la ei.

Limbajul, trupul nostru, mimica, vocea, tonul, cuvintele — toate acestea intră în sfera comunicării cu copilul.
Este cunoscut faptul că micuţii de 2 ani sunt capabili să ne descifreze starea emoţională din glas ori din
mimică şi să perceapă cînd un cuvînt bun se poate transforma în ameninţare. Deci, trebuie să ﬁm atenţi ca
mişcarea, vorba şi sentimentele noastre să se aﬂe pe aceeaşi lungime de undă — evident, o undă pozitivă.
Astfel, vom cîştiga o mulţime de clipe de neuitat alături de micile minuni ce cresc sub ochii noştri.

Zîmbiţi-i mai mult, mai des, mai
cald...

Fiecare avem nevoie de zîmbetul cald şi încurajator al celor din jur. Copilul vrea tot timpul să-i daţi acest semn de
afecţiune. Îi transmiteţi, astfel, că lumea este un spaţiu cald, unde nimic nu-i este ostil cît timp este lîngă dvs.
E bine să gîndiţi întotdeauna pozitiv. Veţi vedea cum totul se rezolvă mult mai uşor, iar pe faţa lui se va aşeza acelaşi
zîmbet. Nu uitaţi: copilul învaţă şi prin imitare, adesea el copiază expresia de pe faţa celor mari.
Acestea presupun, în primul rînd, manifestarea interesului faţă de copil, atitudinea de a ﬁ prietenos faţă de el, a ﬁ
receptiv la cerinţele acestuia. Adulţii care sunt blînzi cu copiii îi fac să se simtă în largul lor, să ştie că au pe cine se baza şi
că sunt iubiţi. Arătăm blîndeţe şi grijă faţă de copil atunci cînd:
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–
–
–
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–
–

Fiţi blînd şi binevoitor cu copilul.
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suntem ﬁzic la dispoziţia copilului
îl atingem cu blîndeţe
menţinem un contact vizual cu el frecvent
vorbim cu el de ﬁecare dată cînd avem ocazia
ne aplecăm la nivelul la care copilul poate să ne privească în ochi atunci cînd ne jucăm cu el
reacţionăm prompt la plînsul copilului, luîndu-l în braţe şi satisfăcîndu-i necesităţile.

Respectaţi principiul egalităţii şi al
colaborării cu copiii.

Reţineţi: sunteţi adult, pentru că „conduceţi” o activitate cu copiii, în toate celelalte — sunteţi acelaşi participant, ca
şi copiii/copilul. La fel ca şi ei vă trîntiţi pe podea, „strîngînd ciuperci” sau, ca un copil capricios, bateţi cu piciorul. Dvs.
sunteţi modelul acelui comportament creativ, care este imitat, în mod involuntar, de către copii şi spre care aceştia tind.

Acceptaţi sentimentele copiilor. Copiii au dreptul să aibă sentimente
proprii.

Uneori, cînd copiii sunt necăjiţi sau furioşi, fricoşi, plîngăcioşi, nouă ni se pare că se poartă iraţional: „Nu ţi-i ruşine. Eşti
aşa de mare şi plîngi...” Dar copiii abia învaţă să-şi exprime sentimentele şi nu sunt capabili să le raţionalizeze şi să le
categorisească. În loc să-l ridiculizăm pe copil pentru teama lui în faţa furtunii, spre exemplu, am putea să-i spunem,
pe un ton binevoitor: „Ce ai vrea să le spui domnilor Tunet şi Fulger?”. Asta l-ar încuraja pe copil să-şi abordeze temerile
în mod constructiv, în loc să le dramatizeze. Băieţelul/fetiţa ar putea chiar descoperi că poate să-şi învingă frica printr-un „Pleacă de aici!” spus răspicat Tunetului. Trebuie să-i lăsăm pe copii să-şi exprime sentimentele, fără să-i facem de
ruşine, indiferent dacă ni se par rezonabile sau nu. Acuzîndu-i şi făcîndu-i de rîs pe copii, îi facem să se simtă inferiori,
ceea ce duce la neîncredere de sine sau la sentimentul global al lipsei de valoare. Acceptînd cu bunăvoinţă greşelile şi
spaimele copiilor şi ajutîndu-le să le înfrunte, le îngăduim să crească mulţumiţi, nu ruşinaţi de ei înşişi. Avînd libertatea
de a-şi exprima adevăratele sentimente, copiii fac primul pas spre controlul lor. Prin faptul că-i încurajăm să-şi exprime
sentimentele, le arătăm copiilor că le recunoaştem semnalele pe care ni le transmit şi că este bine să vorbeşti despre
ceea ce simţi.

Îndemnuri care încurajează exprimarea sentimentelor:

•
•
•
•
•

„Cum te simţi? Vreau să spun, cum te simţi în realitate?”
„Pari...” (trist, supărat, îngrijorat etc., după caz);
„Cînd sunt trist, uneori n-am chef să mănînc”.
„Care este problema...? Chiar vreau să ştiu!”.
„Parcă te-ar supăra ceva. Nu te porţi ca de obicei. Aş vrea să vorbesc cu tine despre asta” etc.

Aveţi grijă să-i transmiteţi copilului că dacă vrea să stea de vorbă, îi staţi la dispoziţie. Iar uneori poate conta foarte mult
să nu spuneţi nimic, ci, pur şi simplu, să-i oferiţi o îmbrăţişare tandră. Este cea mai bună metodă de a-i transmite copilului următorul mesaj: „ÎMI PASĂ DE TINE”.
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Acţiunile dvs. trebuie să ﬁe în
concordanţă cu spusele.

Nu ezitaţi să rîdeţi şi să glumiţi cu
copiii.
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Adesea e bine să faceţi un lucru şi să vorbiţi în acelaşi timp despre el, evitînd „predicile” şi discuţiile lungi. Dacă un copil
aruncă cuburile, de obicei este util să-l ajutaţi să construiască ceva cu ele, spunîndu-i în acelaşi timp: „Poţi construi cu
ele”. Acest lucru ilustrează un aspect deosebit de important al comunicării pozitive: aﬁrmaţiile. Spuneţi copilului ce
poate să facă, mai bine decît să-i explicaţi ce nu are voie să facă. Decît să-i spuneţi copilului să nu alerge prin sala de
grupă, mai bine rugaţi-l politicos să meargă încet, explicîndu-i de ce.
Ei apreciază distracţia adecvată vîrstei lor şi reacţionează la ea. Dacă glumiţi sau rîdeţi cu copiii, nu vă faceţi probleme
că veţi pierde controlul ordinii în sala de clasă. Dimpotrivă, rîsul general poate stimula căldura umană şi prietenia dintre
dvs. şi copii, încurajînd colaborarea în sala de grupă.
Bucuraţi-vă împreună cu copiii de activitate, arătaţi-le bucuria că sunteţi împreună!
Ajutaţi copiii să ştie că activităţile lor sunt valoroase şi utile.

Excludeţi neglijenţa şi emoţiile
voastre în raport cu copilul.

Noi nu putem să ascundem de copii stările noastre emoţionale nuanţate negativ, neliniştea, apatia, excitabilitatea şi
iritarea noastră — acestea, în mod involuntar, vor inﬂuenţa starea copiilor, molipsindu-i de emoţii analogice. Nervozitatea noastră poate „acoperi” (domina) tot efectul pozitiv al activităţii. Motivaţi-vă pozitiv pentru activitate, încărcaţi-vă
de emoţii şi sentimente pozitive pentru copii/copil, molipsiţi-i de dragoste, lumină, căldură.

PRACTICI NEGATIVE DE COMUNICARE
Evitaţi întrebările autoritare.

Formulaţi întrebările pe un ton calm, neutru, binevoitor, fără nici o intenţie critică, ca de exemplu: „Dar ce te-a apucat să
faci acest lucru?” sau „Mai bine nu poţi?”, „Te crezi deştept?” etc. Copilul simte imediat acest lucru, ceea ce îi diminuează
semniﬁcativ încrederea în dvs. şi în importanţa eforturilor pe care le depune.

Nu-l comparaţi pe copil cu altcineva: „De ce nu poţi să ﬁi şi tu ca
alţi copii?”

Dacă facem comparaţii, riscăm să pricinuim mai mult rău decît bine. Psihologii susţin că această metodă nu face altceva
decît să-l pună pe cel mic în situaţia de a se lupta pentru o bucăţică de dragoste, apreciere, inclusiv părintească. Starea
creată îl va pune în situaţie de concurenţă şi competiţie cu ceilalţi. Şi dacă nu cîştigă — un surîs din partea adulţilor —
s-ar putea ca stresul creat să ﬁe prea mare, iar copilul să se înrăiască şi să intre într-un soi de luptă interioară cu societatea, cu mediul şi cu ceilalţi semeni ai săi sau să-şi piardă încrederea în puterile lui.

NU RĂNIŢI ORGOLIUL COPILULUI COMPARÎNDU-L CU ALŢI COPII!
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„Eşti un copil rău”.
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O aﬁrmaţie de acest gen reprezintă o greşeală gravă. În primul rînd copilul se va simţi lezat. În al doilea rînd — el nu este
rău, ci mai degrabă acţiunea pe care a făcut-o. În al treilea — este posibil ca cel mic să nu înţeleagă de ce este acuzat.
E de preferat să-i explicaţi celui mic, pe înţelesul lui — fără nervi, fără supărare —, de ce nu este bine ce a făcut, cît de
periculoasă este acţiunea lui, ceea ce nu înseamnă că este un copil rău.

„Dacă nu dormi acum, o să te
înhaţe bau-bau” sau „O să te
înhaţe zmeul dacă te găseşte
treaz...”

Atunci cînd vă adresaţi, nu uitaţi că, mai ales, copiii mici, au un univers al lor — unul foarte fragil — în care realitatea şi
imaginarul nu se delimitează foarte clar. Nu-l ameninţaţi cu nu ştiu ce creatură care o să vină prin întuneric să-l înhaţe,
pentru că tot ce veţi reuşi să faceţi va ﬁ să-l speriaţi. În urma unui astfel de tratament este posibil ca micuţului să înceapă
să-i ﬁe teamă de întuneric, să nu mai adoarmă decît cu dvs. alături, să trăiască o mare groază cînd îşi coboară picioruşele
din pat, gîndindu-se că dedesubt există ceva gata-gata să-l atace. Dacă nu reuşeşte să adoarmă, mai spuneţi-i o poveste;
dacă îl simţiţi neliniştit, asiguraţi-vă că totul este bine şi că dacă ceva îl supără, poate să vă strige oricînd.

„Ce-i cu tine? De ce faci aşa?”

Copiii mici nu au capacitatea de a explica de ce au făcut un anume gest. Este indicat să desluşim mai întîi problema pe
înţelesul prichindelului şi abia apoi să încercăm să-i spunem că nu este bine ceva.

Nu-i criticaţi pe copii.

De cele mai multe ori criticăm copiii doar ca să-i încurajăm să facă lucrurile mai bine, să ﬁe mai buni. Copiii însă nu privesc criticile ca pe o încurajare. Pentru un copil critica pare mai curînd un atac la persoană şi există mai multe şanse să-i
provoace o atitudine de autoapărare, decît una de cooperare. În plus, copiilor mici le este greu să înţeleagă că nu ei sunt
inacceptabili, ci comportamentul lor: pînă la 7 ani, copilul încă nu poate face diferenţa dintre „am făcut ceva rău” şi „sunt
rău”. El reacţionează astfel: „Dacă am făcut ceva, atunci sunt rău”. Prea multe mesaje acuzatoare îi face să simtă că sunt
răi, lipsiţi de valoare sau că ceva le lipseşte; se simt înfrînţi şi-şi pierd motivaţia şi încrederea naturală.
Asta nu înseamnă însă că nu le putem spune copiilor că nu ne place ceea ce fac. Putem spune exact ce vrem, dar fără a
minimaliza respectul de sine al copilului. Indiferent ce s-a întîmplat, putem să-i dăm de înţeles că el/ ea e în ordine, deşi
ceea ce a făcut nu este. Cu toţii greşim şi toţi avem dreptul la greşeală. Important este să îi ajutăm pe copii să înveţe ceva
din experienţa lor, să facă legătura dintre ce au făcut şi ce „s-a întîmplat”, să descopere cam cum ar trebui să procedeze
pentru a readuce situaţia la normal

Cicăleala este o formă subtilă a
criticii, mesajul implicit al căreia
este: „Nu am încredere în tine... sau
că îţi vei aminti să faci un anume
lucru..., sau să te comporţi cum
trebuie”.

Nu-i ajutăm pe copii aşteptînd de la ei tot ce este mai rău şi pe deasupra suntem ineﬁcienţi. O strategie preferabilă
cicălitului este de a stabili rutine previzibile care să implice aşteptări rezonabile din partea noastră, a adulţilor. Puneţi
accent nu pe uitare, ci pe reamintire. În loc de „Nu uita!” spuneţi-i copilului ceea ce vreţi ca el să-şi amintească:
„Aminteşte-ţi să...” Această strategie instituie un ton încurajator care e important la orice vîrstă. Metoda este extrem de
utilă pentru copiii mici, care tocmai învaţă cum este viaţa. Şi, mai presus de toate, aveţi încredere în ei că vor reuşi şi
spuneţi-le şi lor acest lucru: „Ce ajutor de nădejde eşti că ţi-ai amintit să strîngi cuburile!” Cu asemenea remarci pozitive îi
arătaţi copilului ce aşteptaţi de la el, că aveţi încredere în el şi, în acelaşi timp, îl încurajaţi.
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Aproape zilnic noi, adulţii, exprimăm copilului (fără nici o cenzură) neplăcerea, furia, nemulţumirea noastră
provocată de comportamentul lui, de faptul că ne oboseşte, cere atenţie din partea noastră. Deseori în comunicarea cu copiii noi ne permitem lucruri pe care nu le facem în comunicare cu adulţii. Ofensînd copilul, cerem
în schimb recunoştinţa, dragostea şi stima lui. Refuzăm copilului stima noastră. („Pe el/ea trebuie eu să
stimez? Mai întîi merită tu stima mea!”), totodată ﬁind siguri că el, la rîndul lui, este obligat să ne stimeze
pe noi! Nu este obligat! Nu poţi iubi şi stima pentru că trebuie! În acelaşi timp, copilul este lipsit de
posibilitatea de a învăţa cum s-o facă, ﬁindcă noi îi modelăm forme de comportament de nerespect, îi
insuﬂăm atitudini diametral opuse celora pe care le cerem de la el.

SĂ REFLECTĂM...

„Stimulările” negative în
comunicarea cu copilul

Necesitatea existenţei şi utilizării stimulărilor negative poate ﬁ explicată prin obligaţia asumată şi tendinţa adulţilor de
a realiza funcţiile controlului extern prin diferenţele de statut social, de nivelul de cunoştinţe şi experienţe sociale ale
adultului şi ale copilului. Pledăm nu pentru refuzul total de a aplica stimulările negative, dar pentru alegerea corectă a
formelor de pedeapsă şi utilizarea lor atentă, cu tact, evitînd urmările psihotraumatizante pentru copil.
Aprecierile negative adresate copilului, în majoritatea lor, ţin de calitatea efectuării activităţilor şi într-o măsură mai mică
ele se referă la joc. Spunîndu-i copilului: “Tu nu poţi spăla vesela”, “Tu desenezi urît”, noi putem frîna impulsurile copilului
de a acţiona în cadrul acestei activităţi, îi blocăm încrederea în posibilităţile proprii.
În timpul aprecierii negative a activităţii copilului se lărgeşte volumul celor apreciate, făcîndu-se transfer pe personalitatea integră: “Tu doar te lauzi că poţi face ordine în camera ta, dar nu poţi face nimica, lăudărosule!”.

Extrapolarea aprecierilor negative şi transferul lor asupra personalităţii copilului frînează
dezvoltarea pe viitor a capacităţii de a reacţiona adecvat la critica altora, blochează formarea
autocriticii, conduce la subaprecierea şi la apariţia complexului inferiorităţii.
Prin ce se explică inﬂuenţa
psihotraumantă a aprecierilor
negative?

•
•
•
•
•

îi creează copilului disconfort intern, micşorîndu-i posibilităţile adaptive;
îi coboară autoaprecierea;
coborîrea bruscă a autoaprecierii poate să provoace o explozie afectivă;
ﬁind de lungă durată, ea poate să aducă la frînarea impulsului volitiv către autorealizare;
împiedică formarea comunicabilităţii.

Inﬂuenţa psihotraumatizantă a aprecierilor negative poate ﬁ intensiﬁcată prin tonul emoţional al expresiei, manifestările
mimico-gestuale respective. De regulă, aprecierea negativă este exprimată cu ton acuzator, dojenitor, în formă

ROLUL EDUCATORULUI ÎN INTERACŢIUNEA CU COPILUL ŞI ÎN DEZVOLTAREA COMUNITĂŢII GRUPEI DE COPII

103

grosolană, înjositoare. Copilul deja la cîteva luni este capabil să reacţioneze la intonaţia şi mimica negativă a adultului,
manifestînd reacţii emoţionale corespunzătoare.
Impactul pedepselor ﬁzice

Pedeapsa ﬁzică formează impresia iertării rapide a copilului pentru acţiunea lui nedorită: l-am certat, l-am lovit, am
exteriorizat furia noastră, copilul a plîns, a suferit durere şi a tras concluzia că este deja iertat. Pedeapsa ﬁzică este
un proces foarte rapid, mai ales la părinţii cu dezinhibiţie motorie, obişnuiţi să reacţioneze la factori stresanţi prin
acţiune, efort muscular (lovitură), încît copilul nu reuşeşte să conştientizeze vina lui, să-şi analizeze comportamentele, să suporte simţul vinovăţiei. Mult mai eﬁcientă în această privinţă este pedeapsa prin limitarea copilului în
comunicare, distracţii etc.
Pedeapsa ﬁzică complică procesul de comunicare a copilului cu adulţii şi semenii, îl face necomunicabil, timid, neîncrezut în sine etc. În cazul în care pedeapsa este inevitabilă, e necesar să ştim că pedeapsa trebuie să urmeze îndată
după fapta nedorită, să ﬁe de scurtă durată.
Pedeapsa ﬁzică inﬂuenţează distructiv elementele structurale ale “Eu-lui” copilului: coboară autoaprecierea, frînează
independenţa, distruge imaginea “Eu-lui” pozitiv, sentimentul propriei demnităţi.
D. Dobson a formulat şase principii care ar trebui să-i ajute pe adulţi în soluţionarea problemei cu privire la
pedepsirea copilului:
Stabiliţi limitele, apoi cereţi respectarea lor.
Reacţionaţi încrezut şi ferm la comportamentul demonstrativ al copilului.
Diferenţiaţi samavolnicia şi iresponsabilitatea copilărească. Nu trebuie să pedepsiţi copilul pentru fapte
neintenţionate, pentru că a uitat să îndeplinească rugămintea dvs.
Atunci cînd conﬂictul este epuizat, liniştiţi copilul şi explicaţi-i totul. Nu cereţi imposibilul. Fiţi dirijat doar de dragostea faţă de copil.

Atitudinea corectă, binevoitoare,
bazată pe stima copilului este
fundamentul bunăstării lui şi al
sentimentului propriei demnităţi!

Controlînd, mustrînd, pedepsind pe parcursul întregii copilării, noi suntem bucuroşi că avem un copil care se supune
total restricţiilor noastre, fără a ne gîndi la urmările survenite. Mult mai tîrziu, în perioada maturizării sociale, suntem
indignaţi la culme şi miraţi de infantilismul, pasivitatea, neajutorarea copilului nostru. Însă cea mai mare pierdere pe
care o suportă “Eu-l” copilului este lipsa sentimentului propriei demnităţi. Omul lipsit de sentimentul demnităţii este
incapabil să-şi exprime şi să-şi apere opinia, este înfricoşat, acceptă atitudinea de batjocură, înjosire. Se pierde nucleul, esenţa, puterea personalităţii. Sentimentul propriei demnităţi îşi face apariţia atunci cînd copilul este capabil
să reproşeze: “Nu vorbi cu mine cu aşa voce”, “Tu nu ai dreptul să mă pedepseşti pentru asta”. Atitudinea dată poate ﬁ
dezvoltată în cadrul relaţiilor sincere, de încredere, în condiţiile absenţei fobiei de a ﬁ pedepsit.
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10.2. Rolurile educatoarei în procesul axat pe dezvoltarea copilului
Educatoarele care lucrează cu
copiii mici, trebuie să-i trateze
din perspectiva dezvoltării.

Numai percepînd pe fiecare din ei ca fiind unici, demni de respect şi înţelegere, educatoarea va putea crea pentru
el experienţe satisfăcătoare. Educatorii care adoptă această perspectivă:
construiesc procesul educaţional stăpînind principiile de creştere şi dezvoltare a copilului, în general, şi buna
cunoaştere a ﬁecărui copil, în particular.
încurajează şi acceptă iniţiativa copiilor. Autonomia şi iniţiativa sunt factori stimulativi în procesul de stabilire a
conexiunilor dintre idei şi experienţe. Copiii care pun întrebări şi apoi se preocupă să le găsească răspunsuri, devin
responsabili de propria lor pregătire.
furnizează copiilor o serie de materiale, întîlniri cu specialiştii, excursii etc.
colaborează cu copiii în deﬁnirea domeniilor de interes ce urmează a ﬁ dezvoltate în proiectele didactice, învăţînd,
astfel, împreună cu copiii lor. Interesele şi experienţele copiilor sunt construite prin momente din care învaţă. Educatoarea introduce cunoştinţe noi oferindu-le copiilor informaţiile necesare la momentul potrivit.
abordează un subiect testînd în prealabil cunoştinţele copiilor, înainte de a le împărtăşi cunoştinţele noi. Strategia
educatorilor care utilizează metoda dezvoltării este aceea de a pune copiilor întrebări pentru a aﬂa ce ştiu, ce ar vrea
să ştie şi care e modul de a învăţa.
îi încurajează pe copii să pună întrebări, să participe la discuţii, să-şi formuleze răspunsurile. Încurajează strategiile de
gîndire ale copiilor şi le arată respect acordîndu-le timpul necesar pentru a răspunde.
posedă capacităţi de comunicare şi de construire a relaţiilor interpersonale cu copiii, cu părinţii, cu colegii.
Din moment ce cadrul didactic realizează o educaţie care răspunde necesităţilor copilului, stilului predominant
de învăţare a acestuia, care se centrează pe proces şi nu pe produs, el are mai multe roluri: manager, mediator/
facilitator, observator, arhitect, secretar, regizor, prezentator.16

Ca ARHITECT cadrul didactic:

•
•
•
•
•
•

16

Evaluează spaţiul din perspectiva ochiului copilului
Proiectează spaţiul sălii de grupă şi selectează materialele adecvate vîrstei copiilor
Adaptează spaţiul la necesităţile şi interesele jocului copilului
Creează posibilităţi de a explora lumina şi umbra, sunetele, culorile şi textura
Integrează elementele din lumea din afară în mediul sălii de grupă
Reamenajează mediul grupei pentru a crea noi provocări în ﬁecare centru

Carter, Margie, Curtes, Deb, Training Teachers, Redleaf Press, 1994.
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Ca SECRETAR cadrul didactic:

•
•
•
•
•
•

Creează un model care demonstrează că cuvintele rostite pot ﬁ citite şi scrise
Face reprezentări scrise şi picturale ale jocului şi limbajului copilului
Notează literalmente limbajul copiilor (ﬁxează ideile, intenţiile copiilor pe lucrările acestora)
Susţine eforturile copiilor la povestirea sau descrierea pe hîrtie a jocului sau a creaţiei lor
Marchează/etichetează tot mobilierul şi materialele din spaţiul educativ pentru a facilita învăţarea
Pregăteşte şi distribuie părinţilor, comunităţii materiale promoţionale cu subiect educativ

•

Prin buna cunoaştere şi acceptare necondiţionată a ﬁecărui copil, promovează numeroase strategii şi tehnici interactive pentru a face eﬁcientă învăţarea, creează oportunităţi echitabile pentru toţi copiii: timp suﬁcient şi suport
adecvat pentru ﬁecare copil, ţinînd cont de diferenţele individuale, de stilul şi ritmul de învăţare
Ajustează sarcinile la interesele şi posibilităţile copilului; schimbă spaţiul educativ în funcţie de evoluţia programului
şi de nevoile grupei şi ale copiilor
Pune în valoare părţile forte ale copilului pentru a încuraja progresele, a-i spori încrederea în sine şi a-l învăţa să-şi
construiască evoluţia mizînd pe laturile tari, planiﬁcă oportunităţi pentru a le valoriﬁca, a le face funcţionale
Încurajează copiii să-şi asume riscuri, ﬁind în preajmă şi oferind susţinere
Planiﬁcă şi pregăteşte un proiect prin materiale şi activităţi care solicită efort de grup

Ca REGIZOR cadrul didactic:

•
•
•
•
•
Ca MEDIATOR/FACILITATOR cadrul
didactic:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creează copiilor un mediu stimulativ de joc, favorabil pentru a-şi exprima necesităţile, emoţiile şi sentimentele;
încurajează copiii să facă alegerea, le lasă dreptul să decidă singuri
Îndeamnă copiii să folosească lucrurile şi să-şi practice deprinderile în mod spontan, netradiţional. Experimentarea
unor noi metode de joc reprezintă o cale de dezvoltare a spiritului inventiv
Facilitează comunicarea dintre copii; creează ocazii de dialog între copii şi între copii şi adulţi
Prin soluţionare de conﬂicte dezvoltă abilităţi sociale; oferă copiilor modele de a negocia şi a soluţiona situaţii pe cale
paşnică
Stimulează posibilităţi de exprimare creatoare, independenţa (în gîndire, comportament); stimulează exprimarea şi
respectă opinia copilului
Pune în valoare mai mult conţinutul jocului, decît respectarea rigidă a regulilor
Echilibrează eforturile copilului cu posibilităţile lui spre a-i favoriza dezvoltarea, dar şi controlul de la interacţiunile
sociale, de la învăţare şi joc
Interpretează spre a ﬁ mai explicit conţinutul mesajelor lansate de copii
Ajută copilul să-şi extindă experienţa de cunoaştere şi s-o conştientizeze, adresîndu-i întrebări de tipul: ce face, de ce
face, cum a reuşit să facă, ce urmează să facă, ce crede că se va întîmpla etc.
Favorizează trăirea de experienţe reale de către copii, experienţe de viaţă care, ulterior, ar stimula jocul, prin organizarea excursiilor, întîlniri cu oaspeţi adulţi şi cu semenii, lecturi, vizionare de ﬁlme şi spectacole etc.
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•
Ca MANAGER cadrul didactic:

Ca OBSERVATOR cadrul didactic:

Calităţi personale:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ţine seama de caracteristicile unice ale ﬁecărui copil, îi respectă ritmul propriu de dezvoltare (nu-l grăbeşte, nu-l
încetineşte, are răbdare să-l asculte pe ﬁecare fără a-i impune alt ritm etc.)
Asigură un mediu îmbogăţit, apropiat/adecvat, speciﬁc vîrstei, intereselor şi posibilităţilor copiilor
Regizează un anumit scenariu prin selectarea de teme şi materiale sugestive
Sugerează o varietate de posibilităţi de joc (cu acelaşi material didactic, cu material diferit, cu partenerii);
Încurajează şi susţine utilizarea, în manieră liberă şi creativă, a materialelor şi situaţiilor de joc
Intervine cu noi materiale şi idei pe parcurs, fără a întrerupe mersul jocului
Stimulează lucrul în echipă al copiilor
Construieşte parteneriate educaţionale de decizie şi acţiune: grădiniţă-familie-copii-comunitate; implică familia şi
comunitatea în procesul de dezvoltare a copiilor

•
•

Se percepe şi se comportă pe teren ca cercetător în domeniul educaţiei timpurii
Înregistrează progresul ﬁecărui copil pe baza observaţiilor făcute şi a notiţelor luate zi de zi despre preferinţe,
frustrări, ataşamente, competenţe, stări, comportamente ale copiilor
Înainte de a interveni şi reacţiona, observă în ansamblu şi în context
Planiﬁcă curriculum-ul pornind de la ideile şi interesele copiilor

•
•
•
•
•
•
•
•

Activ
Inteligent
Posedă imaginaţie creatoare
Iubeşte copilul
Este dornic de a se perfecţiona
Este un bun ascultător
Este ﬂexibil şi realist
Este capabil să comunice constructiv şi să colaboreze

10.3. Dezvoltarea sentimentului de grup
În Teaching Children to Care17, Ruth Charney scria: “În lumea de astăzi, este extrem de important ca să trecem
dincolo de ego-ul nostru şi de lecţiile de autocontrol. Trebuie să găsim conexiuni între noi şi ceilalţi şi să ne
simţim membrii mai multor grupuri — grupuri intime, comunitare sau chiar lumea întreagă. Trebuie să-i învăţăm
pe copii să ﬁe preocupaţi de ceilalţi, după cum şi ceilalţi sunt preocupaţi de ei”.
17

Charney, R., Teaching Children to Care, Greensield: North-East Foundation for Children, 1992, p.32.

ROLUL EDUCATORULUI ÎN INTERACŢIUNEA CU COPILUL ŞI ÎN DEZVOLTAREA COMUNITĂŢII GRUPEI DE COPII

R. Charney aprecia că
educatoarele construiesc
sentimentul comunităţii zi de
zi, cerîndu-le copiilor:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Să cunoască numele celorlalţi. Copiii învaţă şi folosesc numele celorlalţi, familiarizîndu-se cu interesele şi cu sentimentele acestora,cu părţile tari şi slabe ale acestora.
Să-şi aştepte rîndul. Pe măsură ce cresc, acest lucru se petrece deseori fără ceartă sau fără ca ei să părăsească activitatea pe care o desfăşurau.
Să împartă. Copii încep să-şi împartă cu educatoarea din atenţia şi timpul lor, precum şi spaţiul la cutia cu nisip,
gustarea, creioanele, jucăriile, cunoştinţele, experienţa, ideile etc., cu ceilalţi copii.
Să facă loc în cercul lor. Copiii învaţă să le facă loc în cercul lor întîrziaţilor sau nou-veniţilor şi să stea alături de cei
care nu le sunt în mod necesar cei mai buni prieteni.
Să se alăture altora. Copii învaţă cum să se alăture grupurilor restrînse de o manieră constructivă şi să lucreze
cooperînd.
Să-i invite pe ceilalţi să li se alăture. Copii învaţă cum să facă invitaţii pentru cei care li se vor alătura activităţii lor.
Să ﬁe prietenoşi. Copiii învaţă cum să salute şi să-şi exprime interesul pentru ceilalţi, să acorde ajutor cînd este nevoie.
Să colaboreze. Copiii colaborează la proiecte, soluţionează probleme şi se joacă împreună ca o echipă sau în grup.
Să soluţioneze conﬂictele. Copii învaţă că, discutînd despre diferite probleme, comunicînd sentimentele şi
punctele lor de vedere, conﬂictele se pot soluţiona eﬁcient.

Pe măsură ce îşi asumă roluri de conducători sau de adepţi, de specialişti sau de elevi, ei încep să rezolve probleme şi
să-şi stimuleze reciproc capacitatea de a le rezolva. Negocierea, comunicarea şi compromisul sunt învăţate cel mai bine
interacţionînd cu ceilalţi. După ce copiii îşi exersează deprinderea de a interacţiona, le este uşor să o folosească. Acest
tip de deprinderi vor ﬁ necesare pentru a întreţine cu succes diferite relaţii în viaţă.
Trebuie să le permiteţi copiilor să interacţioneze cu ceilalţi în nenumărate moduri, în grupuri mari şi mici, cu unul sau cu
doi copii deodată. De exemplu, Cornel, un băiat de şase ani, îl priveşte pe Doru, de patru ani, chinuindu-se să alcătuiască
un puzzle diﬁcil reprezentînd o navetă spaţială. Cornel se aşază lîngă Doru şi-i cere voie să se joace şi el. Cornel
potriveşte două piese din puzzle. Doru completează cu o piesă şi Cornel cu o alta. Privind şi discutînd diferite strategii,
Doru a cîştigat o nouă deprindere. Cornel se simte important învăţîndu-l şi ajutîndu-l pe prietenul său mai mic.
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„LEGILE COPILULUI” — Maria MONTESSORI
„Nu folosi forţa cu mine. Asta mă obişnuieşte cu ideea că numai puterea contează. Voi răspunde mult mai bine dacă sunt condus”.
„Nu ﬁ inconsecvent. Asta mă pune în încurcătură şi mă face să încerc să scap nepedepsit, indiferent ce fac”.
„Nu-mi face promisiuni, s-ar putea să nu le poţi ţine. Asta mă va face să-mi pierd încrederea în tine”.
„Nu mă face să mă simt mai mic decît sunt. Voi încerca să-ţi demonstrez contrariul, purtîndu-mă ca o persoană „importantă”.
„Nu face în locul meu nimic din ceea ce aş putea să fac singur. Asta mă face să mă simt ca un copil şi voi continua să te „folosesc” în serviciul meu”.
„Nu-mi menaja „relele obiceiuri”, acordă-mi cît mai multă atenţie. Altfel nu faci decît să mă încurajezi să le continui”.
„Nu mă corecta în public. Voi ﬁ mult mai sensibil dacă-mi vei vorbi blînd între patru ochi”.
„Nu încerca să discuţi comportamentul meu în febra conﬂictului. Din anumite motive, auzul meu nu e foarte bun în acel moment, iar cooperarea mea e şi mai
slabă. E mai bine să acţionezi cum este cazul, dar hai să nu vorbim despre asta decît mai tîrziu”.
„Nu încerca să-mi ţii predici. Vei ﬁ surprins să constaţi cît de bine ştiu ce e bine sau rău”.
„Nu mă face să simt că greşelile mele sunt păcate. Trebuie să învăţ să fac greşeli fără a avea sentimentul că nu sunt bun de nimic”.
„Nu mă cicăli. Dacă o faci, va trebui să mă protejez prin a părea surd”.
„Nu-mi cere explicaţii pentru comportamentele mele greşite. Cîteodată nici nu ştiu de ce am procedat aşa”.
„Nu mă pedepsi prea tare. Mă sperii uşor şi atunci spun minciuni”.
„Nu uita că-mi place să experimentez. Învăţ din asta, deci, te rog să te obişnuieşti”.
„Nu mă feri de consecinţe. Trebuie să învăţ din experienţă”.
„Nu mă respinge cînd pun întrebări cinstite. Dacă o faci, vei constata că nu te mai întreb şi îmi caut informaţiile în altă parte”.
„Nu încerca niciodată să arăţi că eşti perfect şi infailibil. Mă faci să simt că nu voi putea să te ajung niciodată”.
„Nu uita că eu nu pot creşte fără încurajări şi înţelegere, dar cîteodată o apreciere, chiar cîştigată cinstit, este uitată.
Mustrarea batjocoritoare — NU”.
„Poartă-te cu mine cum te porţi cu prietenii tăi; atunci voi deveni şi eu prietenul tău. Ţine minte: învăţ mai mult de la un model decît de la un critic”.
„Şi, în afară de asta, te iubesc foarte mult..., te rog, iubeşte-mă şi tu în schimb!”
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11. PLANIFICAREA ÎNVĂŢĂRII
Sumar
• Strategii educaţionale care reﬂectă abordarea integrată a dezvoltării copilului şi centrarea
procesului educaţional pe copil
• Metode active, participative de învăţare
• Strategii de individualizare a învăţării prin utilizarea teoriei multiplelor inteligenţe.
Exemple
• Strategii adecvate învăţării prin descoperire. Exemple
• Strategii de promovare a învăţării prin cooperare. Cooperare versus competiţie.
Avantaje şi dezavantaje. Exemple
• Evaluarea dezvoltării copilului
• Importanţa cunoaşterii psihopedagogice a copilului în procesul evaluării
• Funcţii ale evaluării. De ce facem evaluarea?
• Principii ale practicii evaluative
• Metode de evaluare a copilului:
- Observarea copilului — baza unei evaluări documentate. Rolul observării. Ce
observăm? Exemple
- Analiza produselor activităţii copilului. Portofoliul copilului.
• Planiﬁcarea programului zilnic
• Factori care trebuie luaţi în considerare în planiﬁcarea unei zile echilibrate
• Momentele importante ale unei zile
Pentru a realiza o planificare
adecvată copiilor, cadrul
didactic trebuie să răspundă la
următoarele întrebări:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ce aşteptări pot să am în privinţa copilului în ﬁecare stadiu al dezvoltării sale?
Cum învaţă copilul în ﬁecare stadiu al dezvoltării sale?
Ce ştiu despre ﬁecare copil pentru a mă ajuta să individualizez programul educaţional?
Ce tipuri de activităţi sunt adecvate ﬁecărui copil?
Ce tipuri de materiale de învăţare sunt adecvate ﬁecărui copil?
Cum pot adapta mediul şi materialele de învăţare pentru a include în activităţi şi copiii cu deﬁcienţe?
Care strategii de învăţare sunt cele mai eﬁciente pentru ﬁecare copil?
Ce rol vor avea părinţii în cadrul programului educaţional?
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La unele dintre aceste întrebări am încercat să vă ajutăm să răspundeţi prin sugestiile, recomandările şi exemplele pe care
vi le-am prezentat. Important de reţinut este faptul că toate aceste răspunsuri duc spre o planiﬁcare ştiinţiﬁcă a procesului
educaţional care subscrie tuturor principiilor enumerate la începutul acestui ghid.

11.1. Strategii educaţionale care reﬂectă abordarea integrată a dezvoltării copilului
şi centrarea procesului educaţional pe copil
Pentru realizarea curriculum-ului centrat pe copil educatorul stabileşte scopuri pentru ﬁecare copil, luînd în considerare
toate aspectele dezvoltării lui: vîrsta intelectuală, ritmul de dezvoltare, temperamentul, punctul forte (prin care copilul
este pus în valoare), veriga slabă (pe care nu o spune copilului, copiilor)...
Pentru ca să-i ajute pe copii să realizeze aceste scopuri, educatoarele gîndesc strategii — selectează metode, tehnici,
procedee. Este binevenit ca educatoarea să pregătească mai multe strategii pentru atingerea ﬁecărui scop, s-ar putea ca
de la caz la caz să nu ﬁe eﬁciente, să trebuiască schimbate, adaptate.

CENTRAREA PE COPIL ARE LOC ATUNCI CÎND:
În procesul educaţional:

se respectă principiul constructivismului: învăţare interactivă, învăţare semniﬁcativă, învăţare prin descoperire,
învăţare tematică, interdisciplinaritate — învăţare integrată;
se oferă un mediu educaţional ﬁzic/emoţional: confortabil, îmbogăţit, deschis, securizant, stimulativ, ﬂexibil;
se facilitează comunicarea prin: lucrul în grup, proiect, echitate, acceptare necondiţionată, încurajare,
conﬁdenţialitate, sensibilitate, ﬂexibilitate.

Copilul

Este subiect al învăţării — poziţie activă, opinie personală, responsabilitate;
Are noi roluri: partener, interlocutor, gînditor, prieten, organizator, ascultător, persoană care rezolvă probleme, evaluator;
Se implică în comunicare, negociere, interacţiune, luare de decizii.

Educatorul

Posedă cunoştinţe despre copil: caracteristici de vîrstă, tip de inteligenţă, stil de învăţare, experienţă anterioară,
interes, nevoi;
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Are noi roluri: manager, facilitator, moderator, coechipier, designer, secretar, observator, prieten, mentor, evaluator,
motivator, informator/instructor, eliberator;
În comunicare oferă ascultare, încurajare eﬁcientă, constantă, toleranţă, simţul umorului, sensibilitate, dezvoltare
emoţională.
Familia

Are cunoştinţe despre copil: caracteristici de vîrstă, nivel individual de dezvoltare, interese, nevoi, experienţe
anterioare;
Îndeplineşte noi roluri: educator, prieten/mentor, avocat, partener, expert, asistent…
În comunicare: ascultare, încurajare constantă, afecţiune, toleranţă…

CARACTERISTICA METODELOR INTERACTIVE, PARTICIPATIVE DE ÎNVĂŢARE
Copiii învaţă cel mai bine cînd
sunt motivaţi şi cînd metoda
de învăţare îi absoarbe şi este
potrivită pentru ei.

„Procesul de învăţare este acea activitate reﬂexivă care îi oferă posibilitate celui care învaţă să se inspire din trecut, să
înţeleagă şi să evalueze prezentul, în aşa fel încît să materializeze viitorul şi să capete cunoştinţe noi.” (Kirby, 1995)
Pentru ca informaţia să se transforme în cunoştinţe, care vor inﬂuenţa comportamentul, trebuie să ne conformăm unui
anumit tip de învăţare. Învăţarea bazată pe metodele participative de predare este cheia spre ﬁnalităţile de succes. Noi
toţi învăţăm prin diferite căi. Copiii învaţă cel mai bine cînd sunt motivaţi, cînd metoda de învăţare îi absoarbe şi este
potrivită pentru ei.
Metodele participative de învăţare pot ﬁ distractive şi efective, dar dacă nu sunt bine planiﬁcate şi practicate, pot deveni
diﬁcile şi improprii atît pentru educator, cît şi pentru copii. S-ar părea că dvs. pierdeţi controlul asupra grupei de copii,
dar de fapt îl împărţiţi cu aceştia, şi tot dvs. rămîneţi responsabil de învăţare, disciplină şi de crearea şi menţinerea unui
mediu sigur.
Avantajele speciﬁce ale metodelor participativ-active de învăţare includ următoarele:
• implică direct şi activ copiii în procesul vizat: aceştia sunt activ angajaţi în procesul de învăţare proprie, ceea ce le
permite să-şi construiască o experienţă proprie;
• contribuie la satisfacerea în mod ﬁresc a necesităţilor, şi nu forţarea acestei evoluţii după un anume tipar;
• varietatea de experienţe de învăţare măreşte nivelul de energie şi interes;
• sunt acceptate diferite experienţe de viaţă;
• promovează, mai degrabă, cooperarea între participanţi, decît competiţia;
• asigură oportunităţi membrilor grupului şi educatorilor de a-şi recunoaşte şi pune în valoare potenţialul individual şi
a-şi spori respectul de sine;
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•
•
•
•
•

permit copiilor de a se cunoaşte reciproc şi a extinde relaţiile;
promovează depinderi de ascultare activă şi comunicare eﬁcientă între copii;
promovează/dezvoltă toleranţa, înţelegerea şi acceptarea necesităţilor proprii şi ale altora;
facilitează formarea comportamentelor corecte vizavi de problemele sensibile;
încurajează inovaţiile şi creativitatea.
(CARICOM & UNICEF, 1999; CARICOM, 2000)

În funcţie de obiectivele de referinţă pe care le aveţi de realizat în procesul de predare/învăţare, puteţi utiliza
următoarele metode interactive, participativ-active: joc de rol, dramatizare, masa rotundă, asalt de idei/brainstorming,
studiu de caz, luarea deciziilor, discuţii în grupuri, în perechi, grupurile „zum-zum”, povestirile în ﬂux, în lanţ, dezlegarea
ghicitorilor, Jigsaw, predare prin intermediul grupurilor de lucru, analiză situaţională şi studii de caz; practici demonstrative
şi ghidate; observaţii comportamentale; jocuri educaţionale şi simulări; interviul; lucrul în grupuri (mai mari sau mai mici);
povestirea istoriilor de viaţă; activităţi audio-vizuale, (mini) proiecte — individuale şi colective etc.

Metodele activ-participative de învăţare sunt, cu adevărat, CENTRATE PE COPIL.
Cerinţe privind selectarea metodei
de predare/învăţare

Pentru o selectare reuşită a metodei de lucru adecvate activităţilor propuse încercaţi, mai întîi, să răspundeţi la
următoarele întrebări:
• Este această metodă adecvată pentru îndeplinirea obiectivului propus?
• Utilizarea metodei asigură îndeplinirea obiectivului în cel mai simplu mod sau efectul este inutil?
• Metoda respectivă este bună pentru mine?
• Această metodă este potrivită pentru copii; se potriveşte cu aşteptările lor?
• Permite aceasta o învăţare a cunoştinţelor, deprinderilor sau a atitudinii?
• Solicită un nivel mai mare sau mai mic de cunoştinţe, deprinderi sau atitudini decît le deţin în prezent copiii?
• Cît timp durează?
• Cît spaţiu ocupă?
• Ce deprinderi specializate solicită?
• Sunt competent în acest domeniu?
• Ce materiale suplimentare, accesorii sunt necesare?
• Sunt acestea disponibile?
• Solicită această metodă activitate sau pasivitate din partea copilului?

Individualizarea învăţării prin utilizarea teoriei multiplelor inteligenţe
În concepţia lui Howard Gardner caracteristica cognitivă a omului este descrisă de ansamblul de deprinderi,
abilităţi, înclinaţii, talente grupate pe nouă tipuri de „inteligenţe”. Toţi indivizii normali posedă aceste inteligenţe, care
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interacţionează şi se combină într-un mod unic, singular. Toate tipurile de inteligenţe foarte rar se manifestă în mod
independent, ele, practic, acţionează complementar, concurent, compensatoriu şi coordonat. H. Gardner susţine că un
individ reprezintă o „colecţie de inteligenţe” şi, chiar dacă un registru de inteligenţă nu este prea dezvoltat, combinaţia
celorlalte tipuri, unde cunoaşte o mai înaltă dezvoltare, îi permite să activeze cu succes într-un anumit domeniu.
H. Gardner critică sistemele de învăţămînt în care sunt recunoscute doar două tipuri de inteligenţe, cea verbală şi cea
matematică. El consideră că inteligenţa este multidimensională. Un curriculum axat pe dezvoltare şi formare recunoaşte
multidimensionalitatea, existenţa diferenţelor, deci îl are pe H. Gardner un susţinător al său.
Fiecare copil este unic!

Implicaţiile teoriei multiplelor inteligenţe (T.M.I.) în realizarea curriculum-ului are următoarele consecinţe:
• Impune cunoaşterea îndeaproape a copilului: a proﬁlului de inteligenţă — aptitudinile, detectarea punctelor forte
şi a punctelor vulnerabile; stilurile de învăţare, ritmul de dezvoltare; interesele; cultura familiei etc.
• Impune proiectarea demersurilor pedagogice necesare pentru individualizarea procesului educaţional prin
proiectarea obiectivelor, a strategiilor, a mediului educaţional favorabil învăţării autentice; reglarea şi ajustarea
permanentă a demersurilor pedagogice.
Implicarea T.M.I. impune conştientizarea de către educatori şi părinţi că toate tipurile de inteligenţe au acelaşi grad de
importanţă în dezvoltarea personalităţii copiilor şi pentru integrarea lor în societate. Inteligenţele reprezintă diferite
domenii şi conţinuturi, diferite modalităţi de învăţare.

Exemplu privind dominanţa uneia
dintre tipurile de inteligenţă cu
impact asupra stilului individual de
învăţare:

Educatoarea din grupa pregătitoare este îngrijorată de Sergiu (6 ani), că în ﬁecare zi îşi alege să activeze numai Centrul
„Blocuri” (de construcţii) şi, oricît l-ar provoca dînsa să meargă în alte centre, el refuză, merge mereu în acelaşi centru şi
deseori activează singur: cum va învăţa el să colaboreze, să comunice, să citească, să scrie?
La tema zilei „Încălţămintea”, Sergiu ca de obicei şi-a ales centrul „Blocuri”, a construit o clădire cu multe niveluri, cu intrări
arcuite, o clădire foarte frumoasă. La întrebarea: „Ce ai construit, Sergiu?”, el a răspuns că a construit un magazin de încălţăminte.
Educatoarea l-a întrebat, cum să înţeleagă lumea că acesta este magazin şi nu restaurant ori muzeu, cum deosebeşte el în care
clădire e magazin, în care e teatru etc., întrebare la care Sergiu a răspuns că pe ele este scris, că el va scrie o ﬁrmă, că va desena
marfa cuvenită. Pînă la urmă, Sergiu a scris o listă de încălţăminte, a desenat şi a decupat încălţăminte, ajutat de ceilalţi copii, a
desenat bancnote (lei, dolari), au mai adus şi încălţăminte de-a lor, s-au jucat „de-a magazinul” — au vîndut, au cumpărat etc.
Deci s-a produs o renunţare la sarcini uniforme, la perspectiva limitată a concentrării pe sarcini ce vizează doar
competenţele de tip academic (scris, citit, numărat, socotit etc.), ceea ce s-a întîmplat a fost, cu adevărat, o practică
didactică centrată pe copil, pe necesităţile lui şi, în acest mod procedînd, educatoarea l-a stimulat pe copil să valoriﬁce
resursele individuale prin implicarea mai multor inteligenţe.
Acesta este un exemplu de realizare a individualizării, posibil în cazul respectării principiilor teoriei multiplelor
inteligenţe, care ne conduce şi spre stilurile de învăţare:
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1.
2.
3.
4.

Exemple de strategii didactice
adaptate tipurilor de inteligenţe (în
tabelă):
Tema: Povestea „Salba veveriţei”
Prin activităţile enumerate se
personalizează învăţarea, se
găseşte sensul în care trebuie
adaptat curriculum-ul pentru
ﬁecare copil –„unicat”, care are
anumite particularităţi individuale
şi de vîrstă, un anumit potenţial,
un anumit stil de învăţare,
anumite aptitudini, interese, nevoi
educaţionale, disponibilitate şi
capacităţi de învăţare.

Încurajarea copiilor să-şi utilizeze inteligenţele preferate pentru învăţare;
Activităţile educaţionale să facă apel la diferite tipuri de inteligenţe şi stiluri de învăţare;
Evaluarea învăţării să ajute la identiﬁcarea stilului de învăţare al copilului;
Rolul cadrului didactic este acela de îndrumător, facilitator al activităţii de învăţare a copiilor.
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Învăţarea în microgrupuri, unde copiii realizează anumite sarcini deschise în baza poveştii „Salba Veveriţei”, îi ajută pe copii să-şi valoriﬁce propriile resurse, să-şi formeze capacităţile de autocunoaştere, de autoinstruire, de colaborare, cooperare, se bucură de succes, îşi dezvoltă motivaţia pentru învăţare permanentă, pentru că răspunde nevoilor şi dorinţelor
lui.
Fiecare copil este unic!

Organizarea procesului educaţional în bază poveştii „Turtiţa”, ţinînd cont de diversitatea inteligenţilor copiilor de 2-3
ani.
Educatoarea iese din stilul tradiţional de a veni în faţa copiilor cu povestea prin jucărie sau tablou, teatru. Ea începe
predarea cu coacerea împreună cu copiii a turtiţelor. A pregătit suﬁcient de multe materiale: ingrediente, vase etc.
Copiii observă ﬁecare ingredient şi, explorîndu-l împreună cu educatoarea, descoperă şi enumeră caracteristicile, de
exemplu ale făinii: este albă, moale, călduţă etc. Copiii iau cîte un pumnişor de făină, presărînd-o în castron şi zicînd „eu
presar făină în castron. Făina este albă, moale”. În acelaşi mod se procedează cu ﬁecare ingredient. Apoi, împreună cu
educatoarea, amestecă ingredientele, obţinînd o masă omogenă. Frămîntă aluatul, modelează turtiţele, le pun ochi din
miez de nucă, gură din felii de măr, le coc şi le mănîncă. Copiii s-au implicat într-un proces de cunoaştere prin acţiune
directă cu obiectele, ei explorîndu-le prin folosirea simţurilor, verbalizînd prin identiﬁcarea caracteristicilor şi observînd
rezultatul combinaţiei ingredientelor (ce se întîmplă dacă punem apă peste făină?, ce se întîmplă dacă punem puţină
apă?, dar multă?, cum este aluatul?, ce se întîmplă dacă îl frămîntăm?, ce se întîmplă dacă îl punem în cuptor? etc.
A doua zi, cînd educatoarea le spune povestea „Turtiţa”, ei sunt activi,deoarece deja ştiu ce vrea, cu bună seamă,
moşul. Răspund la întrebări, deci se poate utiliza cu succes dialogul, copiii identiﬁcînd cu uşurinţă subiectul şi acţiunea
poveştii, menţinînd treaz interesul lor.
Educatoarea a condus activitatea pornind de la experienţa de învăţare a copiilor prin explorare şi acţiune directă
cu obiectele, experienţă pe care au putut-o asocia cu uşurinţă de subiectul poveştii. O astfel de activitate implică toate
tipurile de inteligenţă şi răspunde nevoilor de învăţare ale copiilor.
Am prezentat doar cîteva strategii utile în demersurile de realizare a procesului educaţional individualizat:
• Încurajarea autonomiei copilului în alegerea mijloacelor de învăţare;
• Încurajarea autonomiei copiilor prin organizarea condiţiilor de învăţare în funcţie de opţiunile personale;
• Prezentarea curriculum-ului într-un mod adecvat resurselor copiilor, asimilarea noului în ritm propriu ﬁecărui copil;
• Conceperea unor unităţi de învăţare destinate diferitelor categorii de copii.
Pornind de la teoria lui H. Gardner, educatorii proiectează activităţi educaţionale capabile să sprijine diversitatea,
valoriﬁcarea optimă a diferenţelor individuale, realizarea unui proces educaţional individualizat.
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Adevărata „predare” a învăţătorului este să creeze condiţiile cele mai favorabile pentru autoînvăţare...
Adevărata predare nu este aceea care oferă cunoştinţe, ci aceea care îi stimulează pe elevi să şi le cîştige.
S-ar putea spune că predă cel mai bine acel care predă mai puţin.
John Milton Gregory

Învăţarea prin descoperire
Învăţare prin descoperire (uneori numită „investigaţie”) este procesul prin care i se permite copilului să deţină rolul
major în experienţele sale de învăţare. Pentru ca învăţarea prin descoperire să ﬁe eﬁcientă, mediul, atitudinea adultului
trebuie să contribuie nu să distragă, adultul nu forţează propria idee, lasă din mîna sa procesul învăţării atunci cînd copilul se poate singur descurca.
E înspăimîntător? Pentru pedagogii furnizori de informaţie va ﬁ diﬁcil să înveţe noile roluri, dar este posibil.
În învăţarea prin descoperire pentru transformarea educaţiei în interacţiune sunt implicate patru componente:
1. copilul, participant activ, care soluţionează probleme, implicat în proces de studiu personal, are posibilitatea să
observe, exploreze, experimenteze, să analizeze, să descrie fenomene şi lucruri necunoscute, să înveţe cuvîntul.
2. educatorul — resursă de motivare, stimulare, clariﬁcare sau explicare, cu mare grijă de securitatea copiilor, avînd rol
de asistent, ghid, facilitator.
3. mediul include familiaritate şi libertate în acţiune,
4. conţinutul poate ﬁ nou, sau un adevăr aﬁrmat pe care copilul trebuie să-l găsească şi să-l folosească.
Cadrele didactice folosesc
diverse ocazii — spontan
apărute şi special planificate —,
ca să implice copiii să descopere
cunoştinţe:

La plimbare copiii mici „pictau” cu apă cu perii mari pe o suprafaţă pe jumătate însorită, pe altă jumătate umbrită. Lucrau
pasionaţi, dar peste vreo cîteva minute un copil s-a apropiat şi le zice: „Dinu, dar desenul tău a dispărut, uite, a lui Nicu
este, dar al tău nu-i. De ce oare?” Dinu nu s-a simţit prea bine. Educatoarea le-a ajutat să găsească răspuns la întrebare
— că unul desena la umbră, altul la soare şi, continuînd să experimentze, au înţeles că soarele usucă pictura şi ea dispare,
desigur a dispărut şi pictura lui Nicu, dar puţin mai tîrziu. Copiii au zis „a dispărut”, educatoarea le-a spus: „da, apa a
dispărut, soarele a încălzit-o şi ea s-a evaporat”.
Experienţe similare au trăit şi copiii care stropeau plantele pe răzor. Cărau apa de la robinet, turnau la rădăcina plantelor:
„Pămîntul suge apa, vedeţi, o torni şi îndată dispare. Pe asfalt nu dispare îndată, stă mult timp.” „De ce credeţi că se întîmplă
acest lucru?” îi întreabă educatoarea. „Pămîntul este uscat; pămîntul este rar şi apa poate trece prin el; asfaltul este tare şi
apa nu trece” — s-au dat cu părerea copiii. Educatoarea i-a ascultat şi zice: „Da, prin sol apa trece, el îi permite să treacă. Solul
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este permeabil. Ce puteţi spune despre asfalt, dacă solul este permeabil?” „Asfaltul nu permite apei să treacă prin el, solul
este permeabil, iar asfaltul nu este permeabil” — au zis copiii. „Copii, asfaltul este impermeabil”. „Ce bine că asfaltul este
impermeabil, vom aduce multă apă şi se va face un lac, vom pune bărcuţele pe el” — a zis Radu, care ţinea în mîini o bărcuţă.
„Eu vreau să facem un lac pe pămînt nu pe asfalt” — zice Alina. S-au contrazis ei, unde să construiască lacul, pînă la urmă au
construit două lacuri, au numărat cîte butelii au turnat. Apa tot dispărea, dar de la o vreme s-a oprit „S-a săturat pămîntul/
solul să mai bea apă, şi iată lacul”, au reuşit să se joace cu bărcuţele, să danseze desculţi în băltoacă. Aşa au descoperit copiii
unele proprietăţi, ca apoi să experimenteze cu diverse materiale: lut, nisip, bucăţi de piele, hîrtie, ţesătură, plastic, să treacă
de la acest subiect la construcţii, să cunoască multe alte proprietăţi ale apei şi ale altor materiale: solubilitate, insolubilitate,
penetrare, reversibilitate, ireversibilitate, stările apei etc.
Copiii au manifestat interes pentru tema „Focul”. Acest studiu tematic a fost planiﬁcat, au fost implicaţi părinţi, pom-pierii
ca experţi. Investigaţiile despre efectele focului au fost realizate pe cale experimentală asistate de educator, unele în discuţii
cu pompierii, copiii s-au documentat şi din literatură. Au „citit” texte. Copiii au adus informaţii pregătite în familie, au elaborat cartea „Focul este prieten, focul este neprieten”. Unii părinţi şi copiii din grup s-au pregătit pentru dezbateri cu subiectul
„Focul este prieten, focul este neprieten”. Au adus argumente interesante şi contrargumente convingătoare. A fost bine că au
participat părinţii, copiii încă nu pot singuri participa la discuţii competitive, nu-şi pot controla emoţiile. Copiii s-au ales cu
cunoştinţe, despre lumea ﬁzică şi naturală, au însuşit strategii cu care pot extinde procesul de cunoaştere.

Copiii învaţă descoperind:

Avantajele învăţării prin
descoperire:

-

Pornind de la o întrebare, o problemă, o ipoteză, o observare, un fenomen un
obiect etc.
Cu sprijinul adultului: securitate, mediu, limbaj
Învaţă independent, individual, în grup
Spontan, acceptă să ﬁe desfăşurată după un plan sau algoritm
A sistematiza, nota, răspînd rezultatele

Copilul vrea să se implice, îi sporeşte interesul, încrederea în sine, atenţia, el aﬂă căi de a găsi informaţia de care are
nevoie, modalităţi de a descoperi adevărul
Impune participarea completă şi independentă a copilului
Permite libera exprimare a propriei creativităţi
Ea lasă loc realizărilor personale
Această învăţare este uşor de adaptat, este multilaterală
Plictiseala şi apatia sunt reduse la minimum
Se dezvoltă relaţii de prietenie
Permite utilizarea diferitelor metode, deoarece ﬁecare copil poate aborda problema din perspective diferite
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PROBLEME:
Pentru cadrele didactice este mai uşor să informeze decît să pregătească materiale.
Unde există libertate în educaţie, există şi responsabilitate, necesită motivare pentru a provoca copiii.
Metoda investigaţiei are nevoie de timp. Uneori copiii urmăresc subiectul o vreme, ca apoi să acţioneze neproductiv.
Educatorul ﬁind pus în situaţie să găsească „catalizatori”: sugestii, motivare, materiale, strategii de continuare.
Copiii trăiesc bucuria
descoperirii!

Metoda de învăţare prin descoperire dezvoltă la copii:
– Capacitatea de a observa
– Capacitatea de a explora şi experimenta
– Capacitatea de a analiza
– Capacitatea de a formula şi adresa întrebări
– Capacitatea de a înainta ipoteze
Adevărata siguranţă se găseşte mai degrabă în solidaritatea socială decît în efortul individual izolat.
(F.M.Dostoievski)

Învăţarea prin cooperare18
COMPETIŢIE ori COOPERARE? Care sunt avantajele şi dezavantajele lor?
COMPETIŢIE
AVANTAJE:
Relaţiile competitive motivează sporirea
performanţelor superioare
Motivează aﬁrmarea de sine, incluzînd
activitatea de aﬁrmare proprie
Stimulează efortul şi productivitatea individului
Promovează normele şi aspiraţiile înalte
Micşorează distanţa dintre capacitate şi
realizări

Prea dăunătoare şi dure sunt
dezavantajele competiţiei
pentru a ﬁ încurajată în perioada
timpurie!

18

DEZAVANTAJE:
Contribuie la formarea atitudinii agresive faţă de colegi,
obstrucţionarea lor
Sporeşte rivalitatea cu colegii pentru dobîndirea superiorităţii şi
poziţiei sociale pe o treaptă mai înaltă
Nu sporeşte motivarea de învăţare a întregului grup
Determină conﬂicte şi comportamente agresive în grup
Slăbeşte interacţiunea între copii
Impune manifestarea încercării de a-i împiedica pe ceilalţi să obţină
performanţe înalte (şi din partea celor care reuşesc în materie şi din
partea celor care trăiesc în umbră)
Duce la lipsă de comunicare, lipsă de încredere reciprocă
Ampliﬁcă anxietatea copiilor, teama de eşec
Determină egoismul

Cosmovici, Andrei, Iacob, Luminiţa, Psihologie şcolară, Polirom, Iaşi, 1999.
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COOPERARE
Cooperarea este o strategie
de învăţare, pe care o putem
organiza în orice moment al zilei,
la orice activitate.
Da, copiii trebuie să înveţe a
coopera: să înveţe a se accepta, a
colabora, a negocia, a oferi, a cere
ajutor
(prietenii nu cresc în grădină)

AVANTAJE:
Copiii sunt apreciaţi pozitiv
Toţi copiii ajung să aibă rezultate bune
Creşte stima de sine, încrederea în forţele proprii
Este utilizată o varietate de forme de interacţiune, sunt
generate sentimente de acceptare şi simpatie
Se instaurează bună-înţelegerea şi armonia
Copiii cooperează în perechi, în grupuri
Însuşesc modele de lucru în comun
Învaţă de la semeni
Copiii oferă ajutor
Copiii manifestă atitudine pozitivă faţă de semeni şi
adulţi
Îşi dezvoltă inteligenţa interpersonală
Copiii îşi asumă responsabilitate de propriile rezultate şi
de rezultatele ﬁecăruia din grup
Este stimulat comportamentul de facilitare a succesului
celorlalţi
Diminuează anxietatea

DEZAVANTAJE:
Apare „lenea” socială (cînd copiii lucrează în grupuri
mari cum ar ﬁ brainstormigul)
Unele cadre didactice nu pot renunţa la rolul lor
comod, tradiţional de informator şi nu-l pot asuma
pe cel de facilitator, consultant. Pe altă parte şi copiii,
obişnuiţi să asculte numai ce spune cadrul didactic, să
răspundă numai la întrebările lui, e mai simplu decît să
ﬁi tu responsabil de ceea ce faci.
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Educatorii prin propriul model facilitează învăţarea de a coopera de îndată ce copiii vin la grădiniţă, prin a-i saluta,
îmbrăţişa, zîmbi, prin activităţile de socializare, cîntece, complimente, jocuri. Copilul aude mereu: suntem prieteni, aşa
îmi ajut prietenii, împart şi prietenilor merele aduse de tăticul, omagiem prietenul, felicităm mama prietenului, scriem
scrisoare prietenului,... a venit în sala de clasă bunica prietenului etc. La activităţile de muzică, de dans copiii mici şi mari
dansează în perechi, se îmbrăţişează, învaţă a se accepta, a face ceva în acelaşi ritm. Pictează împreună, taie fructe pentru
salată — vor mînca toţi etc.
Una din cele mai frecvente activităţi de învăţare, prin care copiii fac diferite descoperiri, cooperînd, este jocul liber,
organizat, condus şi orientat de copii — joaca activă. În sala de grupă, joaca reprezintă şi activitatea copiilor în centre cu
materialele, cu recuzitele. Educatoarele au rol de observator, vin cu sugestii: ﬁe materiale pentru dezvoltarea jocului, ﬁe
cu o întrebare ca de la egal la egal, ﬁe partener de joc cu drepturi egale cu ale copiilor — în funcţie de vîrsta, necesităţile
copiilor.
Jocul te ajută să intri în relaţii
cu ceilalţi şi cu lumea!

Copiii de 5-6 ani, jucîndu-se în curte, au observat cum la construcţia blocului din apropiere a căzut de la înălţime un panou de
beton. Unii numai au auzit bubuitura. Aceasta i-a mirat, îngrijorat, înspăimîntat.
S-a început discuţia, întrebările: de ce? Ce s-a întîmplat? Oare a suferit cineva? Ce e de făcut ca să nu se întîmple aşa lucruri?
Copiii au spus ce emoţii trăiesc: că s-au speriat, că le este frică să nu cadă vreun perete din blocul în care locuiesc. Au propus
să observe mai îndeaproape, mai mult timp. Copiii şi educatoarea au decis că este bine să discute cu tăticul lui Mircea, care
lucra la construcţie, despre lucrări, despre regulile de securitate, respectarea lor. Ei au listat toate întrebările pe care urma să
le adreseze lui, au scris (au dictat şi educatoarea a scris, unii şi-au scris singuri dorinţa, au desenat — o srisoare „în ﬂux”) o
scrisoare cu rugămintea de a veni la ei să-i ajute să se informeze. Dînsul le-a povestit multe lucruri, a construit cu ei împreună,
arătîndu-le cum se protejează oamenii, că atunci cînd sunt ridicate greutăţi, locul este îngrădit, trecerea interzisă, oamenii
poartă echipament de protecţie… Au intensiﬁcat jocul în centrul de blocuri, experimentînd diverse posibilităţi de a face ca să
ﬁe construcţia trainică, utilizînd cunoştinţele noi. Au iniţiat jocuri de salvare a „răniţilor”: primul ajutor (căţeluşilor, păpuşilor),
tratamentul la spital, au implicat în joc asistenta medicală, rugînd-o să-i informeze cum poate ﬁ acordat primul ajutor. Acest
joc apărut în urma unor observări, trăiri ale copiilor, nu a fost planiﬁcat din timp, dar a avut o mare semniﬁcaţie pentru copii,
ei au învăţat multe lucruri şi s-au eliberat de frica pe care o trăiau.
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11.2. Evaluarea dezvoltării copilului
11.2.1. Importanţa cunoaşterii psihopedagogice a copilului
Cunoaşterea temeinică a
copilului stă la baza evaluării
autentice a acestuia

Nici o acţiune educativă nu-şi are sens dacă nu este gîndită, astfel încît să răspundă unor necesităţi individuale, nu poate
ﬁ eﬁcientă dacă nu este adecvată sau accesibilă celui căruia i se adresează. De aceea punctul de pornire în proiectarea,
organizarea, desfăşurarea, evaluarea şi reglarea intervenţiei educaţionale trebuie să ﬁe cunoaşterea copilului.
Rolul studiului individualităţii a fost pregnant pus în evidenţă pe parcursul ultimului veac de organizare a sistemului
educaţional preşcolar. Cunoaşterea caracteristicilor individuale ale copiilor în vederea organizării eﬁciente a procesului
lor de formare constituie însă o preocupare mai nouă şi capătă contururile tratării individuale a copilului. Această
abordare se bazează pe concluzia comună a tuturor teoriilor care au încercat să expliciteze parametrii dezvoltării copilului şi care constă în variabilitatea caracteristicilor psihoﬁzice individuale, în funcţie de numeroşi factori: biologici, sociali,
culturali, educaţionali etc.

Ce înseamnă a cunoaşte copilul?

Cunoaşterea nu se reduce la totalitatea informaţiilor cu privire la o realitate dată. Un educator ştie multe despre ﬁecare
dintre copiii săi, însă descoperă adevărata lor personalitate numai atunci cînd îşi propune să se ocupe de el în mod special. Se pune astfel problema: ce cunoaştem despre un copil şi cît de semniﬁcativă este informaţia obţinută.
În psihologie „a cunoaşte” înseamnă a descifra formula psihologică individuală sau, dacă ne referim la personalitatea
în ansamblu, cunoaşterea devine posibilă numai cu condiţia stăpînirii factorilor multipli care alcătuiesc această realitate
complexă, adică a factorilor ﬁzici, psihologici, sociali, culturali.
Cunoaşterea individualităţii copiilor cuprinşi în procesul educaţional contribuie la sporirea caracterului ştiinţiﬁc al actului educaţional. Ca atare se impune traducerea în fapt a trei deziderate:
– să-l ajutăm pe copil să se cunoască pe sine însuşi pentru a-şi valoriﬁca la maxim potenţialul;
– să-i ajutăm pe părinţi să-şi cunoască copilul pentru a realiza o mai bună apropiere de el;
– să ajutăm educatoarele să-şi cunoască mai bine discipolii pentru a le acorda acestora sprijinul necesar la ﬁece pas de
dezvoltare a lor.

Părinţii şi cadrul didactic sunt
adulţii care petrec cel mai mult
timp cu copilul.
Ei îl cunosc cel mai bine. Ei pot ﬁ
cei mai buni evaluatori.

Procesul de cunoaştere a copilului este complex şi deloc uşor. Există păreri precum că aceasta este exclusiv apanajul
psihologului. Însă cei care pot realiza o evaluare obiectivă a stărilor psihice pe care copiii le traversează, sunt cei care
interacţionează zi de zi cu aceştia, în condiţiile şi situaţiile cele mai variate: părinţii şi educatorii. Dobîndirea de către
dînşii a unui grad de competenţă în utilizarea cunoştinţelor din psihologia dezvoltării şi în cunoaşterea copilului este,
deci, esenţială.
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11.2.2. Funcţiile psihopedagogice ale acţiunii de evaluare a copilului mic
Cunoaşterea psihopedagogică este un proces organizat şi continuu, în care, printr-o acţiune de
generalizare şi sinteză a unui ansamblu de informaţii acumulate prin metode şi în contexte variate,
educatorul evidenţiază parametrii organizării psihice individuale a celor pe care îi educă.

Funcţia diagnostică

Funcţia constatare şi de
măsurare
Funcţia de reglare
Funcţia pronostică

Funcţia de informare

Funcţia de condiţionare a
deciziilor pedagogice

Cunoaşterea prin evaluare nu este o acţiune cu scop în sine. Ea îndeplineşte cîteva funcţii importante în diverse momente ale intervenţiei educaţionale.
constă în aprecierea, pe baza datelor obţinute în procesul de investigaţie a psihicului infantil, a nivelului de dezvoltare psihoﬁzică (în raport cu media vîrstei şi alte caracteristici individuale), depistarea şi explicarea cauzelor
psihologice care stau la baza diverselor reacţii cognitive şi afective. Modalitatea cea mai la îndemîna educatoarelor
pentru înţelegerea acestor cauzalităţi este abordarea copilului ca întreg, integrarea acestuia în complexul de factori care îi inﬂuenţează existenţa şi interpretarea datelor privind manifestările psihice şi prin prisma acestor factori.
Această funcţie mai permite stabilirea cauzelor care au condus la o slabă pregătire şi la o eﬁcienţă scăzută a
acţiunilor educative.
această funcţie indică dacă o activitate de învăţare s-a derulat în condiţii optime, o cunoştinţă a fost asimilată, o
deprindere a fost achiziţionată.
caracterul permanent pe care trebuie să-l aibă acţiunea de cunoaştere psihopedagogică va oferi date privind
dinamica diferitelor variabile ale personalităţii. Cunoaşterea acestora îi permite educatoarei reglarea şi ameliorarea
intervenţiilor didactice, diferenţierea şi chiar individualizarea acestora acolo unde este cazul.
se referă la anticiparea tendinţelor şi ritmului de evoluţie a vieţii psihice a copilului, a nevoilor şi disponibilităţilor
viitoare ale copiilor. Ea permite organizarea intervenţiilor educaţionale, astfel încît ele să faciliteze împiedicarea
manifestărilor negative şi valoriﬁcarea la maxim a potenţialului copilului.
proﬁlul de dezvoltare psihologică — aşa cum este el descris de educatoare — constituie o sursă de informare
permanentă pentru părinţi şi un punct de pornire în cunoaşterea proaspătului şcolar pentru învăţătorii de la ciclul primar. Din acest stadiu al educaţiei preşcolare educatoarea trebuie să facă din acţiunea de cunoaştere a
individualităţii şi un suport pentru încurajarea autocunoaşterii.
presupune stabilirea direcţiilor de acţiune în vederea dezvoltării la maximum a potenţialităţilor psihoﬁzice de care
dispune copilul. Acestea pot să ﬁe:
– menţinerea tipului de intervenţie educaţională în vederea activării potenţialului real de exprimare a copilului;
– consilierea — accentul se pune pe protejarea dezvoltării psihice şi contracararea tendinţelor deviante;
– psihoterapia — accentul este pus pe recuperare (cazurile de rămînere în urmă în dezvoltare, insucces, abandon
al activităţii, neadaptare la cerinţele grădiniţei etc.). În funcţie de amploarea activităţii terapeutice, se recomandă
ca aceasta să se desfăşoare de către o echipă multiprofesională (educator, psihopedagog, psiholog etc.);
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– orientarea şcolară viitoare — dar şi orientarea spre exersarea în procesul educaţional în domeniile în care copilul are diﬁcultăţi sau, dimpotrivă, înclinaţii speciale.
Această funcţie permite formularea deciziilor din două perspective:
• din perspectiva copilului — stimulativă, de întărire a rezultatelor, de formare a unor abilităţi, de conştientizare a
posibilităţilor etc.
• din perspectiva educatoarei — a şti ce a făcut şi ce are de realizat în continuare.

11.2.3. Principiile evaluării psihopedagogice
Cunoaşterea psihopedagogică a copilului înseamnă respectarea unor caracteristici de eﬁcienţă a acesteia. Ea trebuie să
meargă dincolo de acţiunea implicită de acumulare de date despre copii: acestea trebuie supuse unei analize riguroase
în vederea selecţiei informaţiei semniﬁcative şi delimitării elementelor caracteristice ale proﬁlului psihologic individual al
copilului.
Pentru ca acţiunea de evaluare a copilului să capete caracter ştiinţiﬁc, ea trebuie să răspundă unor rigori de
investigaţie strict delimitate. Iată cîteva condiţii de rigurozitate ale acestui demers:
Acţiunea de cunoaştere şi evaluare trebuie să aibă în vedere atît factori ﬁzici, ﬁziologici, psihologici, cît şi factori ai
mediului familial, social, cultural care contribuie la structurarea psihicului.
Acţiunea de cunoaştere şi evaluare psihopedagogică trebuie să vizeze surprinderea personalităţii copilului în unicitatea
sa structurală ca rezultat al interdependenţei factorilor ce o alcătuiesc.
Structura, dinamica şi tendinţele personalităţii pot ﬁ descifrate numai în contextul cîmpului psihologic, al microgrupului, al interacţiunilor sociale (K. Levin).
Evaluarea trebuie să ﬁe orientată
spre acordarea de sprijin copilului în
dezvoltarea sa.
Evaluarea se bazează pe înţelegerea
comportamentului copilului pentru
a găsi modalităţi de inﬂuenţă psihopedagogică eﬁciente, racordate la
individualitatea lui.

Evaluarea nu se efectuează cu scopul de a împărţi copiii pe categorii, de a-i eticheta, de a trage concluzii de tipul:
ce poate să facă copilul şi de ce nu este capabil copilul. La fel, nu împărţim copiii după niveluri de dezvoltare sau
pentru anumite programe educaţionale.
Scopul evaluării psihopedagogice a copilului este de a acorda sprijin şi ajutor copilului în tendinţa lui de a aﬂa noul, de a
se orienta în lumea înconjurătoare a lucrurilor, a naturii, de a-şi explica unele lucruri despre propria persoană.
Este inadmisibil, din punctul de vedere al eticii pedagogice, de a folosi informaţia despre dezvoltarea copilului pentru
soluţionarea problemelor curente, care pot apărea în relaţia educatoarei cu copilul. Rezultatele evaluării în nici un caz nu
trebuie să capete coloratură emoţională sau etică („Aceasta e rău, dar asta e bine…“, „Aici faci rău, aici nu e bine…“ etc.).
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Informaţia privind dezvoltarea copilului (în special cea mai puţin pozitivă) e bine să ﬁe strict conﬁdenţială, dar ea trebuie
comunicată părinţilor. În baza ei formulaţi pentru părinţi recomandări/sugestii cum să-şi ajute copilul în dezvoltarea lui,
ca de exemplu: să găsească modalitatea accesibilă copilului, de a explica lucrurile; să-i ajute să se includă într-o activitate plăcută şi atrăgătoare, dar pe care acesta încă nu o posedă; să-i satisfacă necesitatea lui în informaţie, poveşti,
ghicitori, exerciţii-probleme, istorioare, să-i acorde mai mult timp şi mai multă afecţiune etc.
Evaluarea se raportează permanent
la personalitatea copilului.

Rezultatele evaluării psihopedagogice se compară numai şi numai cu performanţele copilului însuşi, cu succesele şi insuccesele lui proprii. Este complet inadmisibil ca ele să ﬁe comparate cu rezultatele evaluării dezvoltării altor copii sau cu
cunoştinţele generale şi confuze ale educatoarei despre mersul obişnuit al dezvoltării în funcţie de vîrstă, apartenenţă
socială sau alţi factori externi. Reţineţi-vă de la expresii de tipul: „La vîrsta ta e timpul să ştii …“, „Ce ştii tu?!… Iată, Ionel...“.
Nu este cazul ca educatoarea însăşi să-l aprecieze pe Ionel ca pe cineva avansat în dezvoltare, mai performant, sau, cu
atît mai mult, să urmărească „abaterile“ în dezvoltarea copilului de la ceea ce se numeşte „normal“.

REŢINEŢI! Fiecare copil are dreptul la calea sa proprie, unică, irepetabilă de dezvoltare!
Punctul de plecare pentru ﬁecare copil este el însuşi, deoarece reprezentările despre dezvoltarea „normală“ reﬂectă, ca
regulă, o micrologie a dezvoltării, mersul ei în general.
Psihologii evidenţiază mai multe etape în dezvoltarea copilului (de o durată de 2-3 ani, la ﬁnele cărora el, copilul, ca
regulă, atinge un anumit nivel de dezvoltare în conformitate cu posibilităţile pe care le-a avut. Dar în interiorul acestor
etape ﬁecare personalitate se dezvoltă în mod individual, în ritm propriu, după legităţi proprii. Dacă Ionel la 5 ani ştie
deja să citească pe silabe, iar lui Petrică îi place să alcătuiască istorioare avînd ca eroine principale literele, aceasta nu
înseamnă că Ionel l-a depăşit pe Petrică în dezvoltarea sa. Pur şi simplu ei au ritmuri diferite de dezvoltare, care sunt
determinate de aptitudinile/ capacităţile şi dorinţele lor deosebite.
Evaluarea psihopedagogică se
realizează, de regulă, în condiţii familiare copilului, în timpul derulării
activităţilor obişnuite pentru copil.

Acţiunile de analiză a proﬁlului psihoindividual trebuie să aibă loc în mediul natural al copilului, iar probele de
investigaţie trebuie integrate în activitatea obişnuită a acestuia. Dacă va ﬁ nevoie, această activitate va ﬁ dublată de
examinarea în condiţiile speciale, prin aplicarea probelor speciale.
În timpul activităţilor, al jocului liber ales sau al jocului organizat de către educatoare, al plimbărilor sau al altor momente de regim, educatoarea urmăreşte/observă comportamentul copiilor, menţionează problemele apărute, stările
de interes cognitiv sau cele de lipsă de interes, de bucurie sau necaz, ﬁxează performanţele ﬁecărui copil şi reacţia lui la
apreciere sau recompensă etc. Copilul nu trebuie să aibă sentimentul că se petrece ceva neobişnuit sau neplăcut. Este
absolut inadmisibil să i se spună copilului sau, cel puţin, să i se dea de înţeles că el va ﬁ într-un anume mod apreciat.
Dezvoltarea copilului este un proces global, unitar; nivelul şi ritmul dezvoltării în ﬁecare domeniu nu pot ﬁ privite
izolat, deoarece acestea sunt strîns legate între ele şi se inﬂuenţează reciproc.
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De aceea, pentru a avea o imagine globală despre dezvoltarea copilului, este insuﬁcient a studia doar una din sferele ei
(ﬁzică, cognitivă, social-emoţională): este necesar a aprecia nivelul dezvoltării ﬁecăreia dintre ele cu o ulterioară conﬁrmare a datelor. Datele obţinute trebuie analizate în interrelaţie, stabilindu-se totodată şi relevanţa lor pentru ansamblul
structurilor individuale.
Pentru a aprecia adecvat performanţele copilului, ritmul lui de dezvoltare şi progresul (sau regresul) lui, este necesar
de repetat unele situaţii de evaluare care ţin de obiectivele principale privind intervenţiile educaţionale.

Caracteristicile investigate printr-un
procedeu de cunoaştere trebuie
validate şi cu ajutorul altor metode
de investigaţie.

În conformitate cu datele
psihologilor francezi, rezultatele
unui diagnostic sunt valabile
aproximativ timp de 6 luni.

Este necesar de a repeta probele diagnostice sau observările, de a efectua cu regularitate discuţii cu părinţii etc. în
funcţie de importanţa parametrilor sau a tendinţei acestora de a se schimba.

Componente ale procesului de evaluare:
Obiectivele evaluării
(ce măsurăm?)

Instrumentele de evaluare

(cu ce şi cum măsurăm? — metode,
probe, grile, teste etc.
şi tehnici de utilizare a lor)

Criterii de evaluare

(cum interpretăm rezultatele
evaluării?)

ÎN CONCLUZIE:

Evaluarea psihopedagogică
include:

Organizată astfel, acţiunea de evaluare a copilului serveşte drept bază pentru întreg procesul pedagogic. Ea va ajuta
cadrul didactic să construiască procesul într-un mod cît mai eﬁcient posibil din punctul de vedere al dezvoltării ﬁecărui
copil şi al grupei de copii în întregime. Ea oferă educatoarei posibilitatea de a realiza procesul educaţional în mod
creator, asigu-rîndu-i ﬁecărui copil confortul emoţional personal necesar şi creînd condiţii optime pentru cea mai
bună dezvoltare: ﬁzică, cognitivă, emoţională, socială. Evident că o astfel de tratare a copilului şi a actului educaţional
presupune o foarte mare res-ponsabilitate din partea educatoarei, deoarece acest proces presupune stăpînirea multor
tehnici pedagogice şi a cunoaşterii temeinice a proﬁlului psihologic al copilului în perioada timpurie. O educatoare
orientată spre interesele reale ale copilului va aprecia prompt importanţa şi efectul unei astfel de abordări a copilului.
– acumularea informaţiei despre dezvoltarea copilului
– înregistrarea informaţiei căpătate
– interpretarea acesteia
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Acumularea informaţiei despre dezvoltarea copilului
Pentru a avea o imagine cît mai obiectivă şi cît mai amplă despre copil şi, respectiv, pentru a-l aprecia cît mai adecvat,
este necesar:
– de a explora diverse izvoare/surse informaţionale;
– de a utiliza diverse metode de acumulare a informaţiei;
– de a manipula diverse situaţii pentru repetarea procedurii de acumulare şi interpretare a informaţiei despre copil.
1. Izvoarele/sursele informaţionale

•

•

•

2. Metodele de acumulare a
informaţiei

Copilul însuşi ca sursă de informaţie. Observînd copilul, analizînd răspunsurile lui la întrebări, exprimările, ideile
şi propunerile, examinînd produsele activităţii lui, observîndu-l în activitatea cotidiană, se poate da răspuns la toate
întrebările referitoare la nivelul de dezvoltare a lui. Pentru ca această informaţie să ﬁe veridică, trebuie să ﬁţi sigură că
în momentul evaluării copilul se simte liber şi se aﬂă într-o atmosferă obişnuită şi liniştită. Este foarte necesar ca cel
puţin o dată pe zi să discutaţi cu ﬁecare copil „tete-a-tete” pentru a-i aﬂa părerea despre anumite lucruri, să discutaţi
o anumită situaţie concretă, carte sau joc etc. Aceasta îi dă posibilitate copilului pentru autoaﬁrmare, iar dvs. — pentru o mai bună înţelegere a comportamentului acestuia.
Grupa de copii, ca şi context social poate servi drept sursă foarte valoroasă de informaţie privind copilul. Acesta
este o ﬁinţă socială, el este membru al grupului de copii din grădiniţă şi îndeplineşte un anume rol. Educatoarea nu
numai că are nevoie de informaţie despre caracteristicile ce inﬂuenţează dezvoltarea personalităţii copilului ca membru al grupului, pentru ea este important să ştie cum diferiţi copii inﬂuenţează atmosfera din grupă. Ţineţi cont şi de
faptul că unul şi acelaşi copil poate ﬁ concomitent membru al mai multor grupuri: la grădiniţă, cu copiii din curte/
cartier, poate să formeze un grup cu fraţii/surorile lui — toate aceste grupuri pot servi drept surse de informaţii despre abilităţile cognitive, sociale, comunicative ale copilului, despre abilităţile de soluţionare creativă a problemelor
ce se iscă, modalităţile de luare a deciziilor şi asumarea responsabilităţilor, diferenţele de statut social etc.
Părinţii, educatoarele din grădiniţă, pedagogii specialişti (de arte, educaţie ﬁzică, limbi moderne, logopedul,
psihologul etc.), medicul şi asistenţele medicale, personalul administrativ şi auxiliar, care interacţionează cu copilul, alte
persoane (fraţi/surori, bunici, unchi etc.) pot servi surse inestimabile de informaţie despre dezvoltarea copilului. Fiecare
îl priveşte pe copil din cu totul alt punct de vedere, poziţia acestora poate să se deosebească de cea a educatoarei. Unica
modalitate de a atinge aprecierea obiectivă este confruntarea poziţiilor diverşilor oameni care comunică cu copilul.
Poziţia părinţilor, în acest caz, este sursă de informaţie greu de subestimat — chiar dacă este subiectivă —, deoarece este
cu adevărat unică.
Nimeni în lume nu-l vede pe copil din optica părintelui şi, evident, el întotdeauna are o bază reală (poate nu completă).

Trebuie de menţionat că informaţia căpătată de la alţii, inclusiv de la părinţi, trebuie privită ca una suplimentară,
deoarece ea este tangenţială, nu vine nemijlocit de la copil.
CE trebuie să cunoaştem despre copil?
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– Identitatea psihoﬁzică a acestuia: trebuie să adunăm acele informaţii care ne spun CUM ESTE COPILUL, adică
evidenţierea particularităţilor individuale determinate de: vîrsta cronologică, aptitudinile copilului, ritmul său unic
de dezvoltare şi învăţare, stilul predilect în acţiune şi învăţare, capacitatea sa de concentrare asupra activităţilor,
diﬁcultăţile de adaptare şi de învăţare etc.
– Acţiunile copilului — CUM ACŢIONEAZĂ COPILUL cu obiectele, fenomenele şi persoanele din jur: manipularea
obiectelor, identiﬁcarea elementelor componente, recunoaşterea particularităţilor, modul predilect de acţionare,
tipurile de activităţi şi condiţiile în care acestea se desfăşoară etc.
– Relaţiile psihosociale ale copilului — este necesar să situăm copilul în interiorul grupului social şi să identiﬁcăm
CUM RELAŢIONEAZĂ el cu ceilalţi copii, cu adulţii cu care vine în contact.
CUM educatoarea trebuie să evalueze copilul?
Căile prin care putem evalua copilul sunt:
– cunoaşterea directă — prin observări, prin folosirea unor instrumente ştiinţiﬁce etalonate (probele şi scalele de
dezvoltare, testele, studierea produselor activităţii);
– cunoaşterea indirectă — prin discuţiile cu cei care îl cunosc pe copil (părinţii, fraţii/surorile, bunicii, alţii copii din
grădiniţă, alţi adulţi).
Vom trece în revistă în continuare cîteva din metodele de evaluare care stau la îndemîna educatoarei, nu înainte de a
face două precizări necesare:
– calităţile şi eﬁcienţa metodelor de evaluare depind de priceperea şi valoarea personalităţii celui care le utilizează,
– este absolut necesară corelarea, confruntarea şi certiﬁcarea datelor oferite de o anumită metodă cu cele obţinute
prin alte metode de evaluare.

A. Observarea şi înregistrarea datelor despre copil
Observarea este eﬁcientă în a determina „ce“, „cît“ şi „cum“ învaţă copiii mici.
Observarea şi înregistrarea datelor

Înregistrarea este procesul documentării activităţii observate sau a comportamentului urmărit. Această informaţie
alimentează judecăţile făcute asupra copiilor şi a metodelor de instruire potrivite. În funcţie de contextul educaţional,
observările sunt uneori informale şi nu includ înregistrarea; alteori ele se fac cu un scop precis, pentru a ne documenta,
spre exemplu, dacă a căpătat o anume abilitate copilul sau a înţeles corect ceva. Înregistrînd ceea ce vedeţi sau ceea ce
se face în sala de grupă, obţineţi un document al muncii copilului, al calităţii acesteia sau al contactului lui cu ceilalţi.
În timp observările asupra copilului vă pot dezvălui tipare comportamentale, preferinţe, stiluri în a învăţa un lucru sau
altul, stăpînirea unor abilităţi şi progresul ca dezvoltare şi creştere.
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Avantajele observării

Prin observare ajungeţi să posedaţi:
o mai precisă cunoaştere şi evaluare a ﬁecărui copil în parte referitor la cum simte acesta, cum gîndeşte, cum vede
lumea, cum acţionează, cum interacţionează, ce ştie şi ce poate să facă. Aceste date individuale pot ﬁ raportate la
caracteristicile generale de dezvoltare;
o imagine globală a ﬁecărui copil, sub aspectul intereselor, capacităţilor, reacţiilor caracteristice, precum şi domeniile
de dezvoltare mai mult sau mai puţin stimulate;
o mai mare capacitate de a reacţiona în relaţiile cu copiii.

La ce se referă Observarea?

Ceea ce poate face un copil şi cum face!

Cum se face observarea?

Din punct de vedere:
• Fizic: cum funcţionează sistemul locomotor, mişcările largi şi ﬁne, coordonarea generală şi coordonările particulare
necesare diferitelor componente (ochi — mînă, ochi — gură; capacităţile de autoajutorare/ autodeservire;
• Cognitiv: ce ştie şi cum foloseşte ceea ce ştie: capacităţile de soluţionare a problemelor, curiozitatea cunoaşterii,
stilul de abordare şi metoda predilectă de învăţare, dezvoltarea limbajului verbal şi non verbal, care dintre ele
predomină, cum înţelege, cum analizează, cum sintetizează, cum şi cît memorează, cum ordonează datele însuşite
etc.;
• Socioemoţional: relaţiile cu alţi copii şi adulţi, nivelele de dependenţă şi independenţă comportamentală, autocontrol, frustrările, conceptul general despre sine, încrederea în forţele proprii, exprimarea emoţiilor şi a sentimentelor,
capacitatea de cooperare, colaborare, într-ajutorare, împărţirea şi comunicarea cu ceilalţi etc.;
• Acţional — cu ce şi cu cine se joacă copilul şi cu ce şi cu cine nu, de ce, unde preferă să se joace, preocupările predilecte ale copilului, interesele, cît de repede sau încet lucrează/îndeplineşte sarcinile;
• Context educaţional — cît de bine corespunde mediul educaţional nevoilor copilului: aspectul camerei, iluminarea,
amenajările, programul zilei etc.
Pentru observarea adecvată a copilului, este bine să vă ﬁxaţi anumite obiective. Pentru a ﬁ eﬁciente, observările
trebuie să ﬁe sistematice, obiective, selective şi atent înregistrate. Următoarele orientări vă pot ﬁ de folos în
efectuarea observărilor:
• Observaţi ce anume face copilul;
• Observaţi-i pe copii în locuri diferite, în momente diferite ale timpului petrecut la grădiniţă
• Fiţi realişti în programarea observărilor;
• Concentraţi-vă asupra unui singur copil;
• Fiţi discret — copilul nu trebuie să simtă că este supus observării ;
• Protejaţi conﬁdenţialitatea observaţiilor;
• Înregistraţi observaţiile cît mai repede posibil;
• Alegeţi un sistem practic de înregistrare a informaţiilor.
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CUM PLANIFICAŢI
SARCINILE DE ÎNVĂŢARE
PRIN JOC LIBER ALES

DACĂ E SAU
NU NEVOIE DE AJUTORUL
ALTOR PERSOANE
(EDUCATORI, PĂRINŢI,
PERSOANE) DE
SPECIALITATE ETC.)

CUM SĂ REALIZAŢI
INDIVIDUALIZAREA ŞI
CÎND SĂ SCHIMBAŢI
FORMELE EI
CUM SĂ ALEGEŢI/SĂ
PROPUNEŢI GRUPURILE
DE LUCRU

CE ŞI CUM
SĂ EVALUAŢI

CUM SĂ ORDONAŢI
OBIECTIVELE ŞI CUM
SĂ STRUCTURAŢI
PLANIFICAREA

OBSERVAREA VĂ AJUTĂ
SĂ DECIDEŢI:

CUM SĂ REALIZAŢI
PREDAREA/ÎNVĂŢAREA

CUM SĂ ARANJAŢI
MEDIUL CLASEI

CUM SĂ PROCEDAŢI
CU COPIII CU DIFICULTĂŢI
DE ÎNVĂŢARE ŞI
CU CEI INSTABILI
COMPORTAMENTAL

CUM SĂ VĂ ORGANIZAŢI
TIMPUL DIDACTIC ŞI
TIMPUL ÎN GENERAL

CE MATERIALE SĂ
FOLOSIŢI ŞI CUM SĂ LE
PREZENTAŢI
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Înregistrări factuale — oferă informaţii despre ce s-a întîmplat, care a fost stimulul/motivaţia interesului pentru o
anume activitate, care au fost reacţiile copilului şi cum s-a încheiat acţiunea. Pot include citate din dialogurile copilului şi
descrieri ale calităţii comportamentului.
Tehnici de observare informală

Înregistrări narative — pot ﬁ aprecieri zilnice sau impresii asupra activităţilor individuale sau de grup, care sunt înregistrate la sfîrşitul zilei. Ele sunt utile pentru depistarea unora dintre succesele sau insuccesele zilei. Spre exemplu:
„Astăzi activitatea de grup, desfăşurată prin jocul „Băsmăluţa”, nu a decurs bine. Copiii şi-au pierdut repede interesul.
Le-a plăcut însă plimbarea în natură şi abia aşteaptă să meargă din nou. Ionela a fost extrem de interesată de
cercetarea pîrîului; ea a examinat apa cu o lupă, încercînd să ghicească ce erau creaturile care roiau în ea. Fetiţa cu
greu s-a întors în sala de grupă — a trebuit să ﬁe chemată repetat.”
Veriﬁcarea zilnică a stării de sănătate şi a dispoziţiei copilului — este vreun copil căruia îi curge nasul sau are nasul
înfundat? Are vreunul din ei febră sau ameţeli? Se scarpină vreun copil în cap? Plînge cineva la despărţirea de părinţi?
Este vreun copil care nu aude bine sau şchioapătă? Este cineva supărat, iritat, indispus, plîngăreţ, obosit sau, dimpotrivă,
vesel, fericit, nerăbdător să înceapă activitatea, interesat, curios, energic etc.? Toate observaţiile de natură medicală, dar
şi psihologică se consemnează în dosarul copilului.
Observarea copiilor în centrele de activitate. Puteţi observa şi înregistra şi opţiunile copiilor pentru diverse centre de
învăţare sau pentru diferite materiale cu care să opereze, sau pentru diferiţi copii — parteneri de joacă. Aceasta vă poate
ajuta să vă asiguraţi, spre exemplu, că acei copii care îşi petrec majoritatea timpului (liber ales sau în cadrul activităţii
comune) în centrul pentru activităţi artistice, vor ﬁ încurajaţi să exploreze şi alte centre de activitate. Puteţi uşura
tranziţia copilului (trecerea de la un centru la altul) prin amplasarea unei activităţi artistice îndrăgite de copil, într-o altă
parte a sălii de grupă. Spre exemplu, copilul poate ﬁ încurajat să deseneze/picteze norii şi cerul deasupra castelului care
va ﬁ construit în zona Construcţii din cuburi şi cutiuţe sau în zona Nisip şi Apă. În zona Bibliotecă copilul ar putea
înfrumuseţa coperta unei cărţi pe care au „editat-o” înşişi copiii.)
Este foarte importantă observarea copiilor într-un anume centru de activitate — pentru a putea interveni, atunci cînd e
nevoie, a acorda sprijinul necesar la moment (prin materiale, sugestii, informaţie, implicare în activitate etc.), a dezvolta
jocul, a vedea evoluţia copilului în timp. Spre exemplu observaţiile educatoarei în centrul Jocul simbolic/de rol trebuie să
vizeze următoarele:
– Cum se prefac copiii că sunt altcineva?
– Cum folosesc obiectele pe post de „ceva”?
– Cum folosesc copiii sunetele, gesturile şi cuvintele pentru a deﬁni un obiect, o situaţie sau un aranjament?
– Ce roluri preferă să joace unii sau alţi copii?
– Cum participă la jocul de rol alături de ceilalţi?
– Cum vorbesc cu alţii în cadrul unei situaţii a jocului de rol?
– Ce relaţii se stabilesc între participanţii la jocul de rol?
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În afara jocului simbolic, educatoarea poate observa şi cum copiii extrapolează cele învăţate în cadrul jocului — relaţii,
atitudini, depinderi — în viaţa reală.
Înregistrînd progresul copiilor pe parcursul anului, notele educatoarei trebuie să ilustreze evoluţia în idei, mînuirea
limbajului, încrederea în sine, sistemul de atitudini, spiritul de conlucrare şi controlul asupra propriului comportament,
pe care copiii le manifestă ca o consecinţă a jocului de rol.
O listă de veriﬁcare privind dezvoltarea oferă un exemplu de proces sistematic de colectare a datelor privind nivelul de
dezvoltare şi acţiune a unui copil în diferite domenii ale dezvoltării, posibilităţile şi obstacolele întîlnite de copil. Lista de
veriﬁcare poate evalua domenii ca:
– motricitatea ﬁnă şi grosieră,
– limbajul expresiv şi cel receptiv,
– abilităţi intelectuale
– socioemoţionale şi de autoajutor etc.
Lista de mai jos prezintă aspectele principale care trebuie observate la copii:
Cum reacţionează copilul la activităţile cotidiene de rutină.
Arille principale de comportamente observabile

Cum se face observarea?

Cum se comportă copilul în diferite perioade: de odihnă sau de activitate, de „muncă” individuală sau de grup.
Studiaţi copiii care se despart dimineaţa de părinţii lor, apoi în timpul meselor, cînd merg la toaletă, se îmbracă, se
spală sau se odihnesc.
Cum copilul alege şi utilizează materialele. Urmăriţi:
– calitatea mînuirii (ţine peria cum trebuie?),
– varietatea materialelor (foloseşte toate materialele pentru desen sau optează doar pentru vopsele cînd este în
faţa şevaletului?),
– mînuirea imaginativă (inventează noi moduri de construcţie sau pune doar cuburile unul peste altul?),
– nivelul abilităţii (cîte piese sunt în jocul de reconstituire a imaginilor pe care îl dezleagă?);
– nivelul de înţelegere a conceptelor (cît de complexă este gîndirea matematică pe care copilul o manifestă cînd
utilizează diverse materiale de construcţie?).
Activităţile de joc. La ce nivel ludic (de joc) se aﬂă copilul (nivel solitar, observator, joc paralel, joc în cooperare)?
În ce activităţi îi place să se implice? Se joacă un timp îndelungat cu aceleaşi obiecte sau îi place să le schimbe?
Are sau nu activităţi de joc pe care le evită? Ce achiziţii realizează în activitate (plăcerea de a ﬁ cu alţi copii,
stimularea senzorială, satisfacţie, sentimente de stăpînire a unor soluţii la anumite probleme, sensul expresiei
creatoare a ideilor şi sentimentelor etc.)? Formulează independent scopuri în activitatea de joc? Există aspecte ale
activităţii care îl frustrează sau care îi plac în mod deosebit? Exprimă prin joc fantezie verbală cu ajutorul gesturilor
sau materialelor pe care le foloseşte? Ce roluri preferă în jocul de dramatizare (mama, copilul, tata, căţelul etc.)?
Îi place să încerce lucruri noi? Manifestă curiozitate în ceea ce priveşte mediul, obiectele, lumea? Unde pare că se
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joacă mai confortabil (afară, înăuntru, în curte etc.)? Are abilităţi speciale (muzica, pictura, puzzle, joc dramatic,
relaţii sociale etc.)?
Cum comunică copilul. Prin limbaj gestual, corporal, mimică, cuvinte? Are copilul contact vizual (vă priveşte în
ochi)? Este conﬂictual? Care este tipul de comunicare: verbal (discuţii), afectiv (simpatii, preferinţe, prietenie), oferă şi
primeşte?
Cum manipulează copilul cu obiectele. Cum copilul apucă obiectele? Copilul are stabilită lateralizarea la ochi,
picior, mînă? Dacă copilul are un handicap ﬁzic, îl compensează cu alte părţi ale corpului?
Cum intră copilul în contact cu alţi copii. Se joacă cu mulţi copii sau doar cu doi copii? Este dispus să dea jucării
şi altora? Iniţiază jocuri sau aşteaptă să ﬁe invitat? Ce fel de activităţi desfăşoară împreună cu alţi copii? Cooperează
copilul cu alţi copii? Care este tipul de cooperare: pasiv, activ (schimb de obiecte, jucării), ajutor acordat altora în
activitate, oferă şi primeşte ajutor, tendinţa de a conduce versus tendinţa de a se lăsa condus.
Cum intră copilul în contact cu educatoarele şi cu alţi adulţi. Este capabil să ceară ajutor? Necesită multă atenţie
şi ghidare? Are nevoie de multe şi constante laude? Îi place să stea de vorbă cu educatoarea? Stă cu adulţii care
vizitează sala de grupă?
Locul unde se joacă copilul în sala de grupă. Urmăriţi cum se mişcă copilul în sală. Lucrează în toate centrele de
activitate? În care dintre ele preferă să stea mai mult? Se schimbă cu uşurinţă de la o activitate la alta sau are nevoie
de ajutor? Ce sarcini îi atrag atenţia? Cît de mare este perioada în care copilul îşi poate concentra atenţia la diferite
activităţi?
Stilul şi aptitudinile de învăţare. Cum învaţă cel mai bine copilul: vizual, auditiv, experenţial sau printr-o combinare
a acestora? Cum copilul rezolvă problemele? Ce îl recompensează pe copil? Cît de des trebuie recompensat copilul?
Poate copilul să îndeplinească instrucţiunile date? Care este durata timpului de răspuns după ce i s-a propus să
facă ceva? Ce tip de sarcini îi atrag predilect atenţia? Cît timp îşi poate concentra atenţia pe activitate? Copilul duce
la sfîrşit sarcinile date? Cînd lucrează copilul cel mai bine (perioada de zi, stilul de comunicare cu el, starea sănătăţii
etc.)?
Cum copilul utilizează limbajul. Se face uşor înţeles? Îşi exprimă dorinţele? Care sunt caracteristicile vocii lui?
Vorbeşte la fel cu copiii şi adulţii? Cît de bogat îi este vocabularul? Care este lungimea medie a propoziţiilor
construite de copil? Poate copilul să pună, să răspundă sau să reacţioneze la întrebări? Foloseşte copilul pluralul,
pronumele, timpurile prezent şi trecut? Cît de mult îşi exprimă propriile trăiri prin voce şi ton? Realizează un control
al vocii, exprimînd modulări în funcţie de situaţii? Are o voce inexpresivă? Cînd este supărat, vorbeşte mai mult
sau mai puţin decît de obicei? Vorbirea este modul lui predilect de a comunica cu ceilalţi sau preferă alte moduri
de comunicare? Foloseşte vorbirea în jocul obişnuit prin cîntece, poveşti şi poezii? Vorbirea este ﬂuentă sau există
probleme în articularea cuvintelor în exprimarea orală?
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Cum copilul se mişcă în spaţiu. Studiaţi copilul în sala de grupă, în curte, în aer liber. Se caţără, aleargă, ţopăie, sare?
Cum îşi menţine echilibrul? Ştie să arunce şi să prindă (o minge)? Cum se face mişcarea (repede sau încet)? Este sigur în
mişcări sau, mai degrabă, şovăielnic? Cum îşi exprimă corporal emoţiile/sentimentele (se repede, muşcă copiii, sare în sus
de bucurie, apleacă capul cînd ascultă, bate din palme, tropăie de necaz etc.)? Îi place fotbalul, dansul şi alte activităţi care
necesită mobilitate? Sunt lucruri care îl distrag? Cum se orientează în spaţiul larg şi cel restrîns al foii de desen?
1. Fişă/Grilă de veriﬁcare:
Conţinutul observării ce urmăreşte
integrarea socioafectivă în colectivul grădiniţei poate urmări:

Reacţiile emoţionale ale copilului. Cum şi cînd îşi manifestă fericirea, entuziasmul, mulţumirea, supărarea, frica,
furia, mînia, îndoiala, tristeţea, teama, frustrarea,? Este calm, lejer sau tensionat? Plînge frecvent? Rîde, zîmbeşte? Este
capabil să-şi exprime sentimentele în cuvinte? Poate negocia cu copiii şi adulţii? Devine frustrat prea uşor? Ce face
cînd este frustrat? Ştie /poate să-şi controleze sentimentele? Ce fel de control emoţional are — exagerat, prea slab
sau echilibrat?
Particularităţile voinţei. Poate să ia decizii (sub îndrumarea educatoarei sau independent) în raport cu situaţia
sau regulile de conduită? Are capacitatea de a repara sau depăşi obstacole? Are capacitate de efort voluntar şi de
îndeplinire a hotărîrilor luate? Manifestă spirit de independenţă şi iniţiativă în alegerea jocului?
Diverse roluri pe care copilul şi le asumă într-un grup (conducător, executant, ascultător, vorbitor etc.).
Prezentăm în continuare cîteva din grilele de veriﬁcare/observare a diverselor aspecte ale vieţii psihice a
copilului:

2. Grilă/Fişă de veriﬁcare:
Conţinutul observării unor
trăsături de personalitate

1. Relaţia copilului cu ceilalţi copii în joc, activităţi, la masă etc.;
2. Relaţia copilului cu educatoarea şi cu ceilalţi adulţi din jur.
3. Inserţia copilului în viaţa colectivului, gradul lui de participare la activităţi: cu plăcere, cu bucurie, cu însuﬂeţire,
sinceritate sau, respectiv, neplăcere, supărăcios, plîngăreţ, indiferent, refuz, izolare, ezitare, frică, suspiciune etc.
4. Sensibilitate faţă de frumos. Sentimentul curiozităţii, al vinovăţiei, al respectului şi al admiraţiei.
5. Capacitatea de a se adapta adecvat la normele vieţii colective din grădiniţă şi de a stabili un număr cît mai mare
de relaţii cu copiii din grupă.
6. Capacitatea de a stabili relaţii spontane, prompte şi de durată cu adulţi cunoscuţi/necunoscuţi, copii cunoscuţi/
necunoscuţi etc.
7. Tipul de cooperare: pasiv/activ (schimb de obiecte, jucării), ajutor acordat altora în activitate, oferă şi primeşte
ajutor, tendinţa de a conduce/a se lăsa condus etc.
CARACTER
1. Atitudinea copilului faţă de activitate:
– Păstrează, îngrijeşte, protejează obiectele din camera de grupă, curăţenia;
– Primeşte şi execută sarcini date de adult (activităţi practice);
– Manifestă iniţiativă în activitate, joc;
– Manifestă spirit de independenţă în alegerea jocului;
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– Manifestă disciplină, ascultare, respectă regulile exprimate de educatoare etc.
2. Atitudinea faţă de adult:
– Respect, simpatie, admiraţie, sinceritate, antipatie versus gelozie, obrăznicie, recalcitranţă, nesupunere etc.
Aici se pot ivi o serie de “baraje psihologice” exprimate prin: negativism, necomunicativitate, intoleranţă.
3. Atitudinea faţă de alţi copii:
– Respect, cinste, admiraţie, delicateţe, simpatie, altruism versus antipatie, gelozie, invidie, pîră, minciună, egoism,
indiferenţă, dispreţ etc.
4. Atitudinea faţă de sine:
– Autoapreciere adecvată versus neadecvată (joasă sau ridicată);
– Modestie versus îngîmfare şi lăudăroşenie;
– Sigur pe sine versus neîncredere în forţele proprii;
– Sugestibilitate;
– Sinceritate versus minciună etc.
5. Atitudinea faţă de obiecte:
– Grijuliu;
– Econom;
– Atitudine de acurateţe etc.
TEMPERAMENT
– Rezistenţă la solicitări continue;
– Viteza vorbirii, mişcărilor (încet, repede);
– Echilibrul stărilor afective (de exemplu, în treceri exagerate de la rîs la plîns, activitate-pasivitate etc.).
– Capacitatea de muncă ﬁzică şi intelectuală (înaltă, medie, joasă).
- Serios — fără griji;
– Energic — calm;
– Extrovertit — introvertit;
– Curios — indiferent;
– Vulnerabil — tensionat;
– Meticulos — dezordonat
– Gata să rişte — imprudent;
– Încrezător — sceptic.

3. Fişa/Grila de verﬁcare:
Conţinutul observării pentru
evaluarea stimei de sine a
copilului

1.
2.
3.
4.

Copilul dă impresia că este încrezut în sine?
Se bucură de experienţele şi situaţiile noi?
Este dispus să meargă înainte chiar dacă ar putea să eşueze?
Care este reacţia copilului la eşec? Este capabil să înveţe din greşeli, este dispus să mai încerce o dată?

136

4. Fişă/grilă de veriﬁcare/
observare pentru evaluarea
comportamentului motor
pentru copiii de 12-36 de luni

GHIDUL CADRELOR DIDACTICE PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE ŞI PREŞCOLARĂ

5. Copilul se laudă permanent pe sine şi capacităţile sale? Inventează istorii pentru a se lăuda şi a-şi impresiona semenii?
6. Cere permanent să ﬁe apreciat şi caută încurajări şi feed-back pozitiv?
7. Este capabil să se dea cu părerea şi să exprime ideile sale sau aşteaptă pînă cînd alţii vorbesc şi pe urmă cade de
acord cu ei? Este dispus să-şi spună părerea în general?
8. Copilul îşi diminuează calităţile?
9. Este capabil să împartă şi altora ceea ce are sau „păstrează” pentru sine posesiunile personale?
10. Este copilul capabil să acţioneze şi să ia decizii independent sau are nevoie de asigurare/sprijin permanent?
11. Este copilul capabil să-şi asume responsabilitatea pentru sine şi pentru acţiunile sale? Întotdeauna învinuieşte pe
cineva? I se pot oferi responsabilităţi în clasă?
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Înregistrarea datelor colectate prin
observare

Cum puteţi utiliza informaţiile
colectate prin observare?

Toate aceste ﬁşe, prezentate mai sus, sunt, în fapt, Ghiduri de observare. Acestea trebuie să îndeplinească următoarele
cerinţe:
– să ﬁe decis scopul observării;
– să ﬁe aleasă o observare cît mai adecvată scopului propus;
– să ﬁe prevăzut un timp şi un spaţiu pentru notarea cît mai adecvată a celor observate.
Alegeţi-vă propria modalitate de înregistrare. Este bine să aveţi permanent la dvs. un carneţel şi un creion în
buzunar, pentru a înregistra, fără a întrerupe activitatea cu copiii, o frază sau pentru a descrie evenimentele-cheie
într-un contact ﬁzic sau comunicaţional. Puteţi avea foi volante şi creioane peste tot în sala de grupă. La sfîrşitul
zilei aceste scurte notiţe vor ﬁ transcrise într-un carnet sau dosar (comun sau pentru ﬁecare copil). Listele de
veriﬁcare pot ﬁ plasate pe pereţi de jur împrejurul sălii de grupă pentru a ţine evidenţa opţiunilor făcute de copii.
Magnetofonul este şi el un mijloc eﬁcient de înregistrare a faptelor de comportament al copiilor (informaţia verbală).
Respectaţi echilibrul dintre informaţia înregistrată şi cea neînregistrată. Înregistraţi doar ceea ce vi se pare
interesant, important, lucruri noi apărute în dezvoltarea copilului.
Stăruiţi-vă ca părerile şi convingerile dvs. să inﬂuenţeze cît mai puţin aprecierea dvs. dată dezvoltării
copilului. Stăruiţi-vă să ﬁţi obiectivi înregistrînd rezultatele observărilor dvs. Asupra aprecierilor noastre date
copilului inﬂuenţează mai mulţi factori: informaţia precedentă (ex., cea despre statutul social al copilului),
predilecţiile şi suspiciunile proprii, sistemul de montaje psihologice etc. Şi totuşi ... Înregistrăm comportamentul
copilului aşa cum s-a derulat el. Pentru aceasta este necesară ﬁxarea situaţiei, care a generat informaţia (numiţi
acei copii sau adulţi care au contactat nemijlocit cu copilul în momentul observat, activitatea în care el era inclus,
atmosfera, anturajul care a generat un atare comportament etc.).
Puteţi utiliza următoarele tehnici de adaptare individuală:
Încurajarea intereselor. Pentru un copil care evită să-şi asume riscuri prin extinderea gamei de activităţi, puteţi utiliza o
activitate deja cunoscută lui, în care veţi integra activităţi noi.
Ex.:„Alina vorbeşte atît de încet, încît e foarte greu s-o auzi cînd este într-un grup. Educatoarea îi dă păpuşi, o alătură
altui copil şi îi roagă pe amîndoi să se joace cu păpuşile care vor cînta, mai mult strigînd, un refren dintr-un cîntec bine
cunoscut”.
Lui Gabriel îi place să construiască, dar nu-i place să deseneze sau să scrie. Educatoarea adaugă în zona Construcţii
nişte hîrtie şi bandă adezivă, rugîndu-l să facă un semn de circulaţie rutieră sau o etichetă cu semnul „Nu deranjaţi!”, pe
care să le ﬁxeze pe clădirea ce o construieşte”.
Observînd activitatea copiilor în centrul Nisip şi Apă, aţi depistat interesul lor pentru poduri. Îî puteţi ajuta să adune
pietricele sau rămurele pentru a construi poduri deasupra apei. Puteţi pune vaporaşe să plutească pe sub poduri, iar dacă
o bărcuţă este prea înaltă şi nu încape pe sub pod, se poate discuta despre podurile mobile.
Cum îl puteţi ajuta pe un copil timid sau ruşinos care, deşi o doreşte, se teme să se apropie de copiii din centrul Jocul de
rol/simbolic? Este nevoie de intervenţia dvs:, de exemplu, „bateţi” la uşă şi spuneţi cam aşa: „Mătuşa Maria a venit în vizită”
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sau „Fratele vostru Ionuţ s-a întros de la ţară”. Totuşi, implicarea dvs. trebuie să ﬁe limitată în astfel de situaţii — imediat ce
copilul respectiv a fost acceptat în joc, trebuie să vă retrageţi din „scenă”.
Copiii împărţiţi cîte doi sau pe grupe. Piaget este de părere că cel mai bine copiii învaţă unul de la altul. Înţelegerea
copiilor poate ﬁ facilitată, de exemplu, grupînd un copil care nu înţelege o anume noţiune cu unul mai priceput.
Axarea pe nevoi speciﬁce. Dacă aţi observat că mai mulţi copii întîmpină diﬁcultăţi în derularea anumitor activităţi,
spre ex. în folosirea foarfecelor, puteţi propune activităţi care dezvoltă musculatura mîinii, cum ar ﬁ apucarea obiectelor
cu penseta sau cleştele sau plasarea cîrligelor pe un şevalet etc. Pasul următor ar ﬁ ruperea hîrtiei pentru a se ajunge în
ﬁnal la tăierea ei.
În cazul în care aţi observat că unii copii distrug materialele sau îi lovesc pe ceilalţi, trebuie, desigur, să interveniţi,
punînd capăt acestor manifestări. Trebuie să ﬁţi înţelegătoare şi indulgente cu aceşti copii care sunt greu de stăpînit în sala
de grupă; încercaţi să înţelegeţi emoţiile pe care copiii şi le exprimă în acest fel, dar nu trebuie să toleraţi comportamentul
însuşi. În asemenea cazuri trebuie să ﬁţi fermă, dar calmă, liniştită; trebuie să acceptaţi că există o necesitate specială a
copilului care trebuie satisfăcută. De aceea, trebuie să ghidaţi copilul spre alte activităţi, de exemplu: „Ai voie să loveşti
plastilina, dar nu ai voie să loveşti copiii” sau „Poţi să baţi cuie în tăbliţa aceasta, dar nu ai voie să arunci scaunele”.

B. Metoda analizei produselor activităţii
Desenele. aplicaţiile, construcţiile tehnice din diverse materiale (hîrtie, cuburi, lemn, lozie, seturi de construcţie de tip
LEGO etc.), colajele, modelările, literele şi cifrele scrise, încercări de a scrie cuvinte, propoziţii, mostre de limbaj, care sunt
transcrieri literale ale cuvintelor prin care copilul şi-a exprimat un gînd, o idee, poveştile, poeziile sau povestirile compuse de copil sau împreună cu părinţii, albume sau cărţi elaborate şi „editate cu suportul familiei etc. oferă informaţii
preţioase despre viaţa internă a copilului, atitudinea lui faţă de lumea înconjurătoare, precum şi despre particularităţile
perceperii şi a altor laturi ale vieţii lui psihice.
Prin aplicarea acestei metode obţinem date cu privire la:
- însuşirile psihice ale copilului (spiritul de observaţie, capacitatea de a înţelege, caracteristici ale reprezentărilor etc.);
- capacităţile psihice de care dispun copiii (coerenţa planului mintal, continuitatea logică a ideilor, forţa imaginaţiei,
amploarea intereselor, calitatea cunoştinţelor, deprinderilor, priceperilor şi aptitudinilor);
- stilul realizării (personal, original sau comun, obişnuit);
- progresele realizate prin învăţare (prin realizarea repetată a unor produse ale activităţii).
Metoda este una auxiliară, ea poate oferi informaţie sigură numai în combinaţie cu observarea, convorbirea şi alte
metode de cunoaştere a copilului. Spre exemplu: desenele copilului întotdeauna depind de condiţiile în care ele s-au
realizat, de intenţia copilului (ce anume a vrut el să deseneze). Unul şi acelaşi rezultat poate avea la bază cauze abso-
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lut diferite: dacă copilul a vopsit frunzele copacului în roşu, aceasta, într-un caz, poate însemna că roşul este culoarea
preferată a lui (culoarea reală a lucrurilor nu este în obiectivul copilului), în alt caz — că el a vrut să deseneze copacul pe
timp de toamnă, în al treilea — că el, pur şi simplu, la moment nu a avut alte culori. Pentru a clariﬁca lucrurile şi pentru
că desenul copilului are o slabă valoare informativă, este necesar să întrebăm copilul asupra intenţiilor sale, să-l rugăm
să ne explice ce a desenat. Toată producţia verbală a copilului trebuie înscrisă şi acroşată/alipită/aderată la lucrare. Prin
mărturia sa copilul dezvăluie nu numai certe aptitudini practice (abilitate manuală, calităţi perceptive, bună orientare
în spaţiu etc.), dar mai ales trăsături ale personalităţii (reacţiile sale emoţionale, de moment, atitudinile afective în
situaţii determinate, preferinţele, centrele sale de interes, viziunea asupra lumii etc.).
Produsele activităţii copilului pot ﬁ organizate în Portofolii — nişte colecţii ale lucrărilor copiilor pe care aceştia le
realizează în timp. Portofoliul poate ﬁ/trebuie creat pentru ﬁecare copil de la cea mai fragedă vîrstă. Pe lîngă lucrările
copiilor, Portofoliul mai conţine:
– date despre copil, notiţele observărilor adulţilor;
– foaie de evaluare a copilului;
– fotograﬁi sau înregistrări video ale copilului în timpul unei activităţi;
– înregistrări audio ale conversaţiilor dintre copii, copil — adulţi, evoluări publice;
– mai pot ﬁ inserate foi de evaluare standard, notiţe descriptive făcute în baza observării copilului în diverse centre de
activitate şi contexte de lucru sau de interacţiune cu semenii sau adulţii etc.
Pentru Portofoliu se vor selecta acele lucrări (cu data, anul realizării, cu scurtă descriere pe care a făcut-o copilul) de la
centrele de alfabetizare, artă, matematică, ştiinţă, menaj etc), care identiﬁcă schimbarea şi/sau creşterea copilului într-un
domeniu sau altul, în timp.
Conţinutul Portofoliului nu se notează. Copilul este încurajat să decidă asupra ﬁecărei lucrări care „merită” să-l reprezinte.
El motivează, argumentînd prin măsura efortului depus la realizarea ei, noile capacităţi sau deprinderi pe care le-a implicat, semniﬁcaţia personală, gradul de noutate.
Portofoliul, prin informaţia esenţială pe care o conţine despre progresul copilului, serveşte drept material factologic în
discuţiile cu părinţii, administraţia instituţiei, învăţătorii de la ciclul primar sau alte persoane interesate de progresele
copiilor. Dar cel mai important lucru este că înşişi copiilor le face plăcere să-şi revadă „munca” lor peste un timp, mai ales
cînd le reamintiţi cînd a fost executată o anume lucrare (toate lucrările copiilor sunt datate) şi care a fost semniﬁcaţia ei.
Convorbirea la vîrsta preşcolară este recomandabil de utilizat în combinaţie cu observarea sau subordonată unei
activităţi pe care copilul o are de îndeplinit (în timp ce el „soluţionează” o problemă sau face, execută ceva, i se pot pune
diverse întrebări). Cu copiii în vîrstă de pînă la 4 ani nu se utilizează convorbirea care necesită răspunsuri verbale: lui i se
pun întrebări, care necesită răspunsuri prin indicarea la obiect sau parte a acestuia (ex. obiecte cu elemente-lipsă — „Ce
lipseşte?”).
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Convorbirea se desfăşoară în condiţiile unei dispoziţii normale a copilului. Ea trebuie să ﬁe liberă, degajată,
nestingherită, să decurgă într-o atmosferă sinceră, de încredere, binevoitoare, în condiţii de maximă naturaleţe pentru
că numai aşa vor putea ﬁ surprinse manifestările spontane ale copilului, mecanismele psihice aşa cum sunt ele în realitate. Jean Piaget, un mare maestru în utilizarea acestei metode, pe care el o numea „clinică”, insista asupra „neutralităţii”
cercetătorului, acesta abţinîndu-se să dirijeze sau să corecteze în vreun fel mersul gîndirii copilului, să-l distreze sau să-l
amuze. Mai mult decît atît: după Piaget, cercetătorul trebuie să se posteze în poziţia copilului, care trebuie învăţat: e necesar
de a arăta necunoaşterea totală a jocului, a regulilor lui, chiar de a comite în mod conştient greşeli, pentru ca micuţul să
poată să explice de ﬁecare dată regula respectivă.
„Jocul cu bilele”: Educatoarea: Iată bilele (bilele şi creta se aﬂă pe o masă). Arată-mi cum se joacă cu ele. În copilărie m-am
jucat mult, dar acum aproape că l-am uitat. Hai să ne jucăm împreună. Tu mă vei învăţa regulile acestui joc şi eu mă voi juca
cu tine.”
Puteţi utiliza şi convorbiri standardizate în care ﬁecare întrebare urmăreşte un anumit obiectiv, care apoi permite
interpretarea rezultatelor.
Structura unei convorbiri standardizate19:

1. Vrei să mergi la şcoală? (Această întrebare evidenţiază atitudinea generală — pozitivă sau negativă — privind debutul
şcolar).
2. De ce (din ce cauză) tu vrei (nu vrei) să mergi la şcoală? (Motive conştientizate de dorinţă sau nedorinţă de a merge la
şcoală).
3. Te-ai pregătit pentru şcoală? Cum te-ai pregătit (în ce a constat această pregătire)? Te-a pregătit cineva? (Evidenţiază
care din acţiunile proprii sau acţiunile efectuate de către cineva cu el s-au memorizat şi le percepe ca ﬁind pregătitoare
pentru şcoală).
4. Îţi place la şcoală? Ce îţi place (nu-ţi place) cel mai mult? (Evidenţiază elementele realităţii şcolare, preferate de către
copii).
5. Dacă ai ﬁ încetat să mergi la şcoală (din anumite motive), cu ce te-ai ﬁ ocupat acasă, cum ţi-ai ﬁ petrecut ziua?
(Prezenţa sau lipsa orientării şcolare la copii în situaţia frecventării neobligatorii a şcolii).
6. Dacă învăţătoarea ţi-ar ﬁ propus să alegi o temă pentru o lecţie liberă, despre ce ai ﬁ vrut să aﬂi, cu ce ai ﬁ vrut să te
ocupi? (Locul intereselor şcolare în condiţiile alegerii libere).

Anchetarea

Ancheta ca metodă amplă, desfăşurată, este mai puţin folosită în psihologia copilului, ea ﬁind întîlnită într-o
formă prescurtată şi simpliﬁcată. Dintre formele ei — ancheta pe bază de chestionar şi ancheta prin interviu — mai des
întîlnită este cea de-a doua, care de multe ori ia forma unei conversaţii, a unui dialog. La copiii mici se practică mai
mult interviul.
19

În „Ghid psihologic. Preşcolarul“ — de Aglaia Bolboceanu şi Maria Vrînceanu găsiţi alte două variante ale Convorbirii standardizate despre şcoală şi
procesul de învăţare, după L. Vengher, pag.140 şi T. Nejnova, pag.136, şi Proba de studiere a poziţiei interioare a şcolarului, după N. Gutkina, pag.138).
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Ancheta pe bază de chestionar este interesantă pentru cadrul didactic de la grădinţă ca metodă de acumulare a
informaţiei despre copil de la părinţii acestuia, de la alţi adulţi care îl cunosc.
Există chestionare cu răspunsuri libere, chestionare cu răspunsuri la alegere din cîteva posibile şi chestionare cu
întrebări care cer răspuns forţat: „Da” sau „NU”.
Cerinţe de selectare şi formulare a întrebărilor anchetei:
• ele trebuie să ﬁe înţelese, concrete, să nu sugereze un anume răspuns;
• ﬁecare întrebare trebuie să urmărească un scop anume;
• în procesul de formulare a întrebării este necesar de a evita cuvinte necunoscute pentru copil, cele neuzuale sau
puţin utilizate în vorbirea curentă, precum şi cuvinte cu sens dublu;
• e necesar de a evita întrebările duble, deoarece, în acest caz, copilul răspunde numai la o întrebare;
• evitaţi întrebările ce implică răspunsuri prin care copilul s-ar putea deprecia („Ai minţit vreodată pe cineva?”);
• evitaţi întrebările fără sens: nu întrebi un copil ce emisiune preferă, înainte de a-l întreba dacă are televizor acasă etc.

11.3. Planiﬁcarea şi organizarea programului zilnic
Cadrul didactic trebuie să ştie că:
Programul zilnic trebuie să
includă obligatoriu:
– momentul sosirii la grădiniţă
şi în sala de grupă, prezenţa la
grădiniţă
– activităţi de joc liber
– activităţi în grup mare
– activităţi în grupuri mici, în
centrele de activitate

Existenţa unui program zilnic organizat în care timpul este atent administrat de către educator induce copilului
siguranţă, securitate şi astfel stimulează creşterea şi independenţa acestuia. Un program dezorganizat,
nestructurat creează copilului sentimentul de haos, de lipsă de siguranţă. Regularitatea zilnică a momentelor
creează, totodată, sentimentul ordinii şi al disciplinei.
Cîteva reguli privind organizarea programului zilnic
Programaţi dimineaţa activităţile care-i solicită mai mult pe copii, atunci sunt mai odihniţi.
Prevedeţi cel puţin 60 de minute în ﬁecare zi pentru jocul liber al copilului.
Asiguraţi-vă că aţi planiﬁcat 45-60 de minute de activităţi în aer liber.
Programaţi momentul somnului imediat după masa de prînz.
Organizaţi o activitate liniştită după momentul somnului.
Activităţile de joc trebuie să ﬁe organizate atît dimineaţa, cît şi după-amiaza.
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Factorii care trebuie luaţi în considerare în planiﬁcarea unei zile echilibrate
1. Individualizarea

Asiguraţi-vă că sunteţi informată despre ﬁecare copil în parte.
Creaţi condiţii şi planiﬁcaţi activităţi de abordare holistică a ﬁecărui copil în ﬁecare zi (şansă de dezvoltare în toate
domeniile).
Pe parcursul ﬁecărei săptămîni oferiţi copiilor toate tipurile de opţiuni privind materialele de studiu (arte plastice,
muzică, dans, artă dramatică, ştiinţe, matematică, mişcare, experienţe senzoriale, gătit, literatură artistică etc.).
În ﬁecare zi utilizaţi strategii care ar oferi şansa copiilor să înveţe în stilul propriu (vezi teoria inteligenţelor multiple),
să lucreze în grupuri mici şi individual.
Prevedeţi activităţi care satisfac necesităţile şi interesele ﬁecărui copil în parte prin exploatarea centrelor de activităţi
cu materialele lor speciﬁce.
Gîndiţi-vă la copiii care au ritm diferit decît grupul şi acordaţi-le timpul necesar pentru a termina ce au început.
Adaptaţi activităţile la diferitele niveluri de dezvoltare a copiilor (diferite sarcini de lucru, puzzle simple şi complexe,
alternarea diﬁcultăţii întrebărilor pe care le adresaţi);
Stabiliţi obiective pentru ﬁecare copil, raportate la obiectivele de referinţă, bazate pe observările dumneavoastră, în
funcţie de interesele personale şi nivelul de dezvoltare atins de ﬁecare copil;
Copiii învaţă eﬁcient în ritm propriu dacă li se asigură un mediu bogat în resurse şi timp suﬁcient pentru a le explora.
Materialele variate din centrele de activităţi mereu îmbogăţite, înnoite, menţin interesul copiilor şi îi stimulează, îi
motivează să înveţe.

2. Raportul adulţi/copii

Veriﬁcaţi şi convingeţi-vă că programul este raţional şi realist pentru numărul de copii şi de adulţi care se aﬂă în
clasă.
Planiﬁcaţi momentele în care aveţi mai mare nevoie de ajutor şi sprijin din partea altor adulţi;
Veriﬁcaţi, asiguraţi-vă că ﬁecare adult ştie ce are de făcut pe parcursul zilei şi în ﬁecare moment, al activităţii;
Avînd în clasă membrii familiilor şi alţi voluntari, asiguraţi-vă că se simt bine şi că ştiu ce au de făcut.

3. Planiﬁcarea rutinei zilei —
momente ﬁxe:

Copiii se simt în siguranţă atunci cînd ştiu că lucrurile se întîmplă în aceeaşi ordine şi în aceleaşi perioade de timp.
Calea prin care copiii învaţă „ce urmează mai departe” este un graﬁc cu desene mari ori fotograﬁi, numit programul
zilei, care se „citeşte”zilnic (este pe înţelesul adulţilor şi al copiilor, conţine cuvinte şi imagini). Ei trebuie să ştie despre
schimbările care urmează în program.

4. Stabilirea ritmului
activităţilor

Intercalaţi perioade active cu cele liniştite pe tot parcursul zilei.
Timpul necesar pentru activităţi şi pentru relaxare trebuie să reﬂecte atît necesităţile copiilor, cît şi necesităţile educatorului;
Programaţi activităţi de captare a atenţiei, declanşatoare, energizante, activităţi liniştitoare, pauze dinamice;
Atribuiţi atenţie ﬁecărui copil, pe parcursul activităţilor didactice şi extradidactice;
Planiﬁcaţi activităţile în aşa fel încît copiii să poată sosi, pleca de la grădiniţă cu uşurinţă.
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Prevedeţi timp suﬁcient ca să înveţe copiii lucruri noi, să-şi formeze abilităţi noi şi pentru a le practica pe cele
învăţate:
Oferiţi timp copiilor pentru a studia materialele, pentru a repeta activităţile şi pentru a practica cele învăţate;
Planiﬁcaţi timpul pentru ca să reactualizeze copiii cele învăţate anterior. Rezervaţi timp pentru veriﬁcare ce au învăţat
copiii. Această informaţie vă va ajuta să individualizaţi activităţile;
Oferiţi timp pentru însuşirea anumitor deprinderi cu care copiii se familiarizează treptat în cadrul rutinei şi a
activităţilor organizate;
5. Planiﬁcarea unui echilibru al
activităţilor

Activităţile desfăşurate trebuie să alterneze astfel încît să ﬁe:
– alese şi dirijate de copii, activităţi dirijate de cadrul didactic;
– de cunoaştere, de explorare, de descoperire/informare, de creaţie;
– structurate — nestructurate ;
– de observare, de participare;
– individuale, cu alţi copii, cu tot grupul, cu pedagogul;
– în încăpere şi în aer liber.

6. Prevederea timpului pentru
planiﬁcarea, evaluarea,
pregătirea activităţilor
împreună cu membrii echipei

Ca să te simţi organizat şi gata pentru o zi de activitate, este important să existe un timp de pregătire a zilei
de lucru — seara şi în timpul somnului copiilor.
Planiﬁcaţi, realizaţi şedinţe scurte în echipă, pentru a trece în revistă evenimentele din grupă şi pentru a vă comunica
reciproc informaţii relevante.
Pentru membrii familiilor şi pentru alţi voluntari scrieţi ﬁşe cu sarcini pentru a le reaminti ce anume trebuie să facă, în
care centru va asista, cu care copii va lucra, cum să adune, aranjeze materialele, în ce mod să activeze copiii, cum să
relaţioneze cu ei.
Prevedeţi o întîlnire săptămînală cu toţi colaboratorii care activează cu grupul de copii. Este important ca toţi să se
implice în planiﬁcare.
Planiﬁcaţi diverse modalităţi de colaborare cu familiile.
Programul să conţină segmente de timp speciale pentru ca educatoarele să :
- poată observa copiii;
- stea de vorbă cu ei;
- lucreze atît individual, cît şi în grupuri mici ori mari.

7. Planiﬁcarea momentelor line
de tranziţie

Anunţaţi copiii din timp că urmează o altă activitate pentru a le permite să termine ce au început.
Acordaţi suﬁcient timp pentru a nu se simţi zoriţi copiii.
Distribuiţi copiilor sarcini speciﬁce în momentele de tranziţie, formulaţi sarcini clare adecvate vîrstei (curăţarea locului unde au lucrat sau au mîncat).
Fiţi ﬂexibili, unii copii ar putea avea nevoie de mai mult timp să termine sarcina sau activitatea, de aceea puteţi să
începeţi cu cei care au terminat mai repede
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Nu lăsaţi copiii care au terminat mai repede să aştepte pînă termină toţi copiii activitatea anterioară
Exploataţi momentul tranziţiei spre o altă activitate pentru a oferi experienţe de învăţare (de ex., pentru copiii de
5-6 ani, „Dacă numele tău începe cu acelaşi sunet cu care începe tren, televizor, trompă, atunci poţi să îţi alegi acum
centrul de activitate unde vrei să lucrezi!”)
8. Flexibilitatea, deschiderea
către adaptări la evenimente
speciale

Pe parcursul unei zile pot avea loc schimbări de ordin meteorologic, absenţe ale personalului, situaţii de criză, schimbarea intereselor şi a nivelului de activitate a copiilor şi alte motive:
activitate propusă de un părinte, venit în vizită;
excursie în împrejurimi;
starea de spirit a grupei: dorinţa copiilor de a petrece o zi în aer liber după ce au stat în încăpere timp de mai
multe zile din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile;
discutarea unui subiect, iniţierea noului proiect, apărut spontan din informaţia, noutatea, adusă de către unul din
copii;
zi de naştere a unui copil;
epuizarea interesului copiilor pentru un anumit subiect;
implicarea copiilor în activităţi (permite copiilor care se aﬂă în plină joacă să-şi trăiască plăcerea, fără a-i obliga să
treacă la alte activităţi);

Momentele importante ale unei zile:
SOSIREA COPIILOR

Dimineaţa educatoarea are deja toate materialele necesare pentru activităţile
care se vor desfăşura în perioada de dimineaţă. Cînd vin copiii, ea îl întîmpină pe
ﬁecare, salutîndu-l, spunîndu-i că e aşteptat, că a pregătit pentru el acele materiale cu care îi place lui să se joace, să lucreze, să experimenteze, invitîndu-l să
intre în sala de grupă.
Educatoarea salută şi membrul familiei care însoţeşte copilul, discută despre
starea de spirit şi de sănătate a copilului (notează în registru, ﬁltrul de dimineaţă).
În această perioadă de timp copiii pot „citi” cărţi, se pot juca, pot sta de vorbă.
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La sosire, în sala de grupă pot exista pentru acest moment important al zilei panouri precum:
EU ASTĂZI SUNT AICI:

DISPOZIŢIA MEA AZI...

AŞA ÎMI AJUT PRIETENII:

Copiii completează aceste panouri care diferă în funcţie de vîrsta lor.

Pentru copiii de pînă la 3 ani
(poate şi 4 ani, depinde de ritmul
lor de dezvoltare)

Panoul „Eu astăzi sunt aici” este cu pozele lor, sub ﬁecare ﬁind scris prenumele, pe verso este desenată o căsuţă sau un
alt simbol potrivit. Dimineaţa toate pozele sunt întoarse cu partea pe care este desenată căsuţa, copilul, venind, caută
poza şi o arată prietenilor, zicînd: ”Eu astăzi sunt aici” ori „Eu astăzi sunt la grădiniţă, prieteni”, ceilalţi copii îl aplaudă,
astfel, arătînd bucuria reîntîlnirii.
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Pe panoul „Dispoziţia mea azi” sunt două imagini (un iepuraş vesel, altul trist, ori un soare vesel, altul trist etc.). Sub
ﬁecare imagine sunt buzunăraşe, în care copilul îşi pune ﬁşa (pe care este o poză a lui şi prenumele, ﬁşele ﬁind de culori
diferite), în funcţie de dispoziţia pe care o are. Alături de panou este oglindă, copilul se priveşte în ea şi îşi schimbă
dispoziţia, deoarece copiilor mici nu le place să se vadă trişti.
Pentru copii de 4-7 ani

La această vîrstă panourile pot ﬁ altfel.
Pe panoul „Eu astăzi sunt aici” copilul scrie numărul de rînd şi prenumele în ﬁecare zi.
Pe panoul „Dispoziţia mea” sunt mai multe imagini care arată starea afectivă, sub ele ﬁind scrise numirile emoţiilor. Unii
copii notează ce emoţii trăiesc dimineaţa pe ﬁşe, alţii în agende, ori în „calendarul dispoziţiei”.
Ei planiﬁcă ce lucruri vor face pentru grup, notînd în panoul „Aşa îmi ajut prietenii”: servirea mesei, îngrijirea plantelor,
vietăţilor din oaza clasei, completează „Calendarul zilei”, „ Calendarul lunii”.
Astfel copilul învaţă să salute, să ﬁe amabil, politicos, să răspundă la întrebări, să recunoască stările suﬂeteşti pe care le
trăieşte el şi pe care le trăiesc ceilalţi, care este comportamentul speciﬁc ce demonstrează o stare suﬂetească, numeşte
starea pe care o trăieşte:

Eu rîd pentru că m-am
amuzat de... şotiile

Ana plînge, este tristă...

Dan zîmbeşte, este bucuros!

DEJUNUL, GUSTĂRILE, PRÎNZUL

Momentul servirii mesei este un alt tip de activitate în care copiii învaţă, iar această oportunitate trebuie utilizată
de către cadrul didactic. În timpul mesei sunt solicitate acţiuni ce contribuie la dezvoltarea copilului în toate domeniile: cognitiv, ﬁzic, socioemoţional. Cadrul didactic trebuie să angajeze copiii în discuţii despre gustul, înfăţişarea
mîncării, despre obiectele cu care mîncăm şi cum să le utilizăm, despre aşezarea mesei şi strîngerea mesei, încurajîndu-i în acţiunile lor.

ATENŢIE!
Atmosfera în timpul mesei trebuie să ﬁe calmă şi plăcută, o conversaţie liniştită poate crea
o atmosferă potrivită!
Dacă te vei ridica de la masă la un moment dat sau de mai multe ori, atunci şi copiii vor face acelaşi
lucru; încearcă să eviţi aceste situaţii!
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Sprijină copiii în dorinţa lor de a se folosi de veselă şi solicită-le ajutorul în curăţarea mesei!
Acordă suﬁcient timp copiilor să mănînce, unii copii mănîncă încet; momentul mesei nu trebuie să
ﬁe în grabă!
Nu folosiţi niciodată mîncarea drept recompensă sau pedeapsă pentru copil!
Dejunul, prînzul şi gustările
Aceste activităţi sunt programate în
momente stabile ale zilei, în funcţie
de vîrsta copiilor.

Dejunul este servit atunci cînd copiii sunt pregătiţi, deoarece unor le este foame cînd sosesc, alţii preferă să se joace
puţin, înainte de a mînca. Educatoarea împreună cu copiii mici (cei mari acţionează independent):
– pun la loc cărţile, obiectele, jucăriile cu care s-au jucat;
– se pregătesc de dejun (proceduri de igienă): copiii mici sunt asistaţi de adult la spălatul pe mîini; ei învaţă cum să se
folosească de săpun şi prosop;
– aranjează masa: copiii mici fac anumite acţiuni — pun farfuriile, ceştile, tacîmurile, şerveţelele, coşuleţul cu pîine
împreună cu adultul etc.; copiii mari servesc masa independent, asistaţi de adult şi transportă bucatele la mese, se
servesc, transmit castronaşele cu mîncare de la unul la altul.
– servesc dejunul şi mănîncă; copiii învaţă să ajute la servirea mesei, să şadă la masă, să se folosească de tacîmuri, de
şerveţel, să se autoservească, învaţă să ofere ajutor, să discute despre bucate — calităţile gustative, ingredientele folosite la pregătirea lor. În timp ce copiii mănîncă, educatoarea îi ajută (nu le ia lingura din mînă, foloseşte altă lingură).
– copiii care au dejunat, se spală pe mîini (educatoarea le aminteşte, îi ajută, îi asistă) şi apoi se pot bucura de joc liber.
Adulţii prezenţi, educatoarele şi ajutorii de educatori, trebuie să participe la crearea acestei ambianţe: să stea la masă,
să mănînce alături de copii, să vorbească cu ei. Copiii mănîncă diferit de mult, unii mai repede, alţii mai încet. Este ﬁresc.
Cei care termină de mîncat mai repede, îşi strîng vesela, duc platoul pe masa de servit, îşi curăţă masa, se spală pe mîini
şi apoi se vor juca în linişte ori vor răsfoi/citi o carte.
NU UITAŢI!
Copiii mici învaţă în timpul meselor cum să ﬁe mai independenţi, cum să se bazeze pe propriile forţe, dezvoltîndu-şi
coordonarea mînă — ochi, mînă — gură, învaţă să ceară, să ajute, îşi dezvoltă limbajul, simţurile, autocontrolul.
Copiii exersează numărarea, punerea în corespondenţă: vesela, tacîmurile cu numărul de copii, cu numărul de locuri la
ﬁecare masă. Copiii mari citesc cine va şedea la masă pe ﬁşe, unde este locul ﬁecărui copil.
ÎNTÎLNIREA DE DIMINEAŢĂ

Fiind anunţată tranziţia la întrunirea de dimineaţă, copiii pregătesc împreună cu cadrul didactic locul de întîlnire:
pun deoparte jocurile, desenele, cărţile, îşi pun pernuţele ori scăunelele, de obicei, în cerc. Sunt organizate jocuri
de socializare, de creare a bunei dispoziţii. Întrunirea de dimineaţă creează şi întăreşte sentimentul de grup.
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La întîlnirea de dimineaţă copiii
învaţă să ﬁe împreună cu ceilalţi
şi să se organizeze pentru întreaga zi pe care o vor petrece în
grădiniţă.

Copiii trebuie să cunoască
programul zilei şi acest moment
este rezervat familiarizării lor cu
activităţile ce se vor desfăşura.
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Întrunirea de dimineaţă este un moment foarte important în care copiii se aşază toţi împreună în sala de grupă şi are ca
scop:
1) socializarea copiilor: copiii se salută, dau mîna şi spun o urare: „Bună ziua, Alina, îţi urez o zi cu bucurii”, învaţă să
răspundă „Bună ziua, Ionel, mulţumesc pentru urare, îţi doresc succese”, „Mulţumesc”, „Cu plăcere” — copiii învaţă
politeţea. Copiii ﬁe că îşi spun complimente, folosind determinative, comparaţii, ( eşti gingaşă ca o narcisă, eşti
îndrăzneţ ca un ghiocel, eşti voinic ca un stejărel, Dana, azi eşti magniﬁcă), ﬁe că se uită unul la altul în ochi şi spun
ce „văd”: eu văd că eşti fericită, de ce? sau Eu văd că eşti cam supărat, de ce? Fie că se dezmiardă: „Bună ziua, AnaAnişoara, Ana-Anuţa ...”
2) familiarizarea copiilor cu programul zilei, aﬂă ce schimbări vor ﬁ. Ei convin, ori depistează printr-un joc / o
problemă / o ghicitoare în cadrul mesajului, ori printr-o surpriză care este tema zilei. Aﬂă ce proiect vor începe sau
la ce etapă sunt în proiectul de lucru. Se informează despre activităţile pe care le pot face, materialele necesare.
Împărtăşesc noutăţi, informaţii despre lucruri care li s-au întîmplat în familie, comunitate (vizite la rude, bibliotecă,
oaspeţi). Îşi planiﬁcă activităţile pentru ziua respectivă.

3) exprimarea opţiunilor privind activităţile, centrele unde doresc să lucreze — copiii mici pot spune unde vor să-şi
înceapă activitatea, ﬁreşte cu spijinul şi suportul educatoarei, care îi anunţă ce se va întîmpla în ziua respectivă.
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EXEMPLU:
Azi a venit în ospeţie cineva, dar trebuie căutat unde s-a ascuns. Copiii caută în toate încăperile grupei, verbalizînd acţiunile: în dormitor nu este nimeni, să căutăm în vestiar... în dulap nu este, sub canapea nu, găsindul îl observă, îl mîngîie, îl hrănesc... se bucură, se joacă. Educatoarea anunţă copiii: „Iepuraşul nu are casă
frumoasă şi se roagă să-l ajutaţi, copii”. Ei vor activa în grupuri mici: vor picta, vor lipi ﬂoricele... pe cutia-casa
iepuraşului, vor modela morcovi pentru iepuraş, îi vor cînta, vor culege iarbă pentru el.
FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢILOR CU COPIII
Activităţi în centre, pe grupuri
mici sau individual

Sunt două perioade în zi cînd copiii au
ocazia să lucreze în grupuri mici sau
independent.

Activităţile în grupuri mici
sunt foarte importante întrucît
se bazează pe interacţiune şi
promovează învăţarea reciprocă
(de le un copil la altul).

Cadrul didactic planiﬁcă activităţi
speciale şi pun la dispoziţia copiilor
materiale care susţin învăţarea prin joc şi
descoperire în cadrul unei anumite teme
sau pentru continuarea lucrului într-un
proiect. Copiii aleg centrele de activitate,
formează microgrupuri, aleg materialele
independent, ori la sugestia educatoarei, decid unde, cum şi care materiale le
folosesc şi ce vor realiza. Unii continuă
lucrul în grupurile formate deja în zilele
trecute, la proiectul aﬂat în desfăşurare.
Ei pot lucra independent, împreună cu
părinţii ori alţi vizitatori (studenţi care iau
practică pedagogică, ori elevi, oameni în
etate care vin la grădiniţă).
Educatoarele susţin copiii în munca lor prin întrebări, sugestii, unele materiale, pe care le pun la dispoziţia lor. În aceste
momente ele iniţiază pentru unii copii activităţi de alfabetizare de calcul, pentru alţii rezolvarea problemelor de dezvoltarea gîndirii — integrează ariile curriculare ca să se dezvolte copiii armonios. Educatoarele observă copiii, iau
notiţe despre modul în care interacţionează, rezolvă situaţii de problemă, calitatea „muncii lor”, opţiunile personale, ce
preferinţe au, ce decizii iau, ce responsabilitate poartă...
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Activităţi în grup mare, cu toţi
copiii

Activităţile cu întreg grupul
de copii sunt folosite pentru a
împărtăşi toţi aceeaşi experienţă
de învăţare
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Activităţile cu întreg grupul de copii sunt folosite pentru a împărtăşi toţi aceeaşi experienţă de învăţare: audiere,
vizionare, demonstrare din partea cadrului didactic, cînt, activităţi de mişcare, prezentarea unei veşti. Ele nu pot avea
o durată mare de timp şi trebuie alternate cu celelalte forme de organizare.
Copiii se adună: să audieze o poveste, vizioneze un spectacol, pentru a li se preda un text ﬁe proză, ﬁe poezie; să observe; pentru a organiza un atelier de artă plastică; activităţi de muzică, dans, sport în săli cu destinaţie specială. În
cadrul acestor activităţi se discută în perechi sau în grup mare diverse evenimente, se planiﬁcă, se iniţiază activităţi
distractive, se face trecerea în revistă a lucrului copiilor în grupuri, ateliere, se prezintă ﬁnalul proiectelor, se organizează
vizite, excursii, întîlniri cu compozitori, poeţi, experţi în diverse domenii. Copiii pot activa în două grupuri , după care îşi
împărtăşesc noutăţile, experienţa.
Educatoarea va ﬁ gata de schimbare, deoarece copiii nu pot şedea prea mult: cei de 3 ani — 10-15 minute, cei de 5-7
ani — pînă la 20-35 de minute, dacă sunt bine motivaţi, dacă variază tehnicile, poziţia copiilor. Va scurta perioada de
timp etc.

Activităţile în aer liber sunt
obligatorii pentru copil în
perioada timpurie.
Interacţiunea cu mediul extern
permite abordarea holistică a
copilului. Prin activităţile în aer
liber sunt apelate toate domeniile
dezvoltării.

ACTIVITĂŢI ÎN AER LIBER
Aceste momente ale zilei presupun jocul în aer liber, observări, explorări, descoperiri, activităţi de îngrijire a plantelor,
păsărilor...Copiii pot citi cărţi în aer liber, pot desena, confecţiona, construi. În perioada caldă este necesară utilizarea
sectorului cu apă şi nisip.
Alte activităţi motrice se desfăşoară pe terenul de joc amenajat, înzestrat cu aparate sportive sau mobilier de curte: liane/scări pentru căţărat, tobogan, otgoane întinse paralel la distanţă de înălţimea copiilor ca să se poată deplasa pe ele,
ladă cu nisip şi recipient pentru apă.
Educatoarea ia pentru jocurile copiilor atributele şi echipamentul necesar, cutiile cu sugestii pentru jocurile de rol, pentru dramatizări/improvizări în baza textelor. Ea va avea grijă ca activităţile care solicită efort ﬁzic sporit să alterneze cu
acele care solicită mai puţin efort ﬁzic: după o activitate statică, copiii, ieşind afară, vor alerga, se vor juca cu mingea, se
vor căţăra; după o activitate de mobilitate sporită, copiilor li se vor propune activităţi mai liniştite.
Copilul învaţă prin joc, prin explorare, prin descoperire, se bucură şi colaborează cu semenii, îşi coordonează mişcările,
îşi formează ţinuta dreaptă, echilibru, face proﬁlaxia piciorului plat, îşi fortiﬁcă sănătatea.
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SOMNUL SAU ODIHNA DE DUPĂ-AMIAZĂ
SĂ NU NEGLIJĂM!
• Momentele de relaxare sunt importante pentru toţi copiii indiferent de tipul de program pe care îl
frecventează. Pentru cei care frecventează programul lung, somnul de după-amiază este foarte important!
• Pregăteşte copiii pentru somn printr-o activitate liniştită — citirea unei poveşti, jocuri cu degeţelele, audierea
unor cîntece; permite copiilor să îşi aducă de acasă o jucărie preferată, o păturică cu care doreşte să doarmă.
• Copiii asociază somnul cu casa lor şi de aceea au nevoie să se regăsească în spaţiul grădiniţei!
• Fiecare copil adoarme în mod diferit. Întreabă părinţii despre acest lucru. Unii au nevoie de un cîntecel, alţii
să ﬁe mîngîiaţi.
• Pregătiţi activităţi liniştite pentru copiii care se trezesc mai repede sau care nu reuşesc să doarmă, jocuri la
centrul de jocuri manipulative, cărţi de răsfoit, colorat.
• Lăsaţi copiii să se trezească în ritmul lor!

Să nu uităm!
Nevoile de mîncare, de somn diferă
de la un copil la altul. Toţi copiii trebuie să beneﬁcieze de un interval
de timp adecvat nevoilor lui pentru
odihnă.

Îndrumarea copiilor (lămurind de ce) să se odihnească este responsabilitatea educatoarelor, dar ei au dreptul să aleagă
să se culce ori să se joace. Cîteodată ei vor alege să se joace (doar aşa fac prietenii lor), altă dată ei se vor odihni, deoarece sunt obosiţi. Unii au nevoie să doarmă mai mult timp, alţii mai puţin, unii doar să se întindă. Sunt copii care nu
se culcă, sau se trezesc mai devreme. Pentru ei sunt stabilite (împreună cu ei) reguli despre ce au voie să facă dacă nu
dorm: se joacă în linişte cu puzzle, jocuri manipulative, citesc, desenează.
Copiii mici au nevoie de mai multe ore de somn decît cei mari. Unor copii le vine greu să lase jocul şi să se odihnească.
Educatoarea va facilita tranziţia cîntînd un cîntec, citind o poveste (fără grozăvii), va trage jaluzele, diminuînd lumina, va
masa copiii pe spate, va asigura un fondal muzical liniştit, va ruga părinţii să aducă de acasă acel obiect cu care e învăţat
copilul să doarmă (păturică, jucărie). Este bine de discutat cu părinţii despre somnul copilului, de aﬂat de cîte ore are nevoie în zi copilul ca să se odihnească, ce regim are acasă, cîte ore doarme noaptea. Educatoarele vor observa în repetate
cadre comportamentul copilului care nu a dormit, este echilibrat, ori supărăcios, provocator.
MOMENTELE DE TRANZIŢIE DE LA O ACTIVITATE LA ALTA

Atenţie!
Programul zilei facilitează şi
momentele de tranziţie, dacă
este citit cu copiii în ﬁecare
dimineaţă.

În funcţie de vîrstă, capacitatea de concentrare a atenţiei copiilor este diferită şi creşte cu ﬁecare an de viaţă. Instabilitatea lor,
precum şi dorinţa lor de cunoaştere, reclamă o diversitate cît mai mare de activităţi zilnice. Succesul ﬁecăreia dintre activităţi
depinde însă în mare măsură şi de modul în care se realizează momentul tranziţiei.
Unii copii îşi programează ziua din ajun ori dimineaţa, înainte de a veni la grădiniţă: că vor lucra într-un anumit centru,
că se vor juca cu prietenul. De aceea e bine ca la întîlnirea de dimineaţă să se stabilească programul şi copiii să îşi poată
exprima dorinţele.
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Schimbările neaşteptate îi
enervează şi, deoarece autocontrolul copiilor la vîrste mici este în
dezvoltare, pot apărea conﬂicte.
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Aﬂînd ce activităţi vor urma, ce schimbări se prevăd, copiii se vor conforma şi astfel vor ﬁ evitate stresul, conﬂictele, traumele. Deşi programul zilei trebuie respectat, educatoarele trebuie să aloce suﬁcient timp pentru tranziţii. Să se permită
copiilor să treacă de la o activitate la alta pe măsură ce ei ﬁnisează ori, pur şi simplu, vor să facă altceva. Să li se permită
copiilor să rămînă, să-şi ﬁniseze proiectul, sarcina.
Copiii trebuie anunţaţi cu cîteva minute înainte de trecerea la altă activitate: „peste x minute vom merge în sala de
sport” ori „mai aveţi 5 minute şi ne pregătim să ieşim afară”, să mîncăm etc. Copiii îşi pot ajuta colegii să pună lucrurile
la loc, să facă ordine. Este bine să se determine un loc unde copiii îşi pot lăsa lucrările pentru a le termina mai tîrziu sau
chiar a doua zi, să se folosească cîntecul la tranziţii, prin el se va da răgaz unor copii, care au un ritm mai lent.
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12. COLABORAREA CU FAMILIA ŞI COMUNITATEA
Sumar
•
•
•
•

Condiţiile unui parteneriat eﬁcient între cadru didactic şi familie
Cum putem cunoaşte mai bine familiile copiilor?
Comunicarea cu părinţii — fundamentul unui parteneriat durabil
Familia — puntea de legătură cu comunitatea

Cadrele didactice trebuie să recunoască rolul primordial al familiei ca prim-educator al copilului. Familia este
primul spaţiu ﬁzic, socioemoţional şi cultural cu care copilul intră în contact, iar amprenta lui asupra copilului
este una crucială. Părinţii sunt primii adulţi de care copiii se ataşează şi în care au totală încrederea.

Parteneriatul dintre cadrul didactic şi familie are ca scop bunăstarea copilului, respectarea tuturor
drepturilor pe care acesta le are!
Parteneriatul dintre familie şi instituţiile de educaţie
reprezintă una dintre cheile succesului în viaţă ale copilului.

Succesul intervenţiilor educaţionale se bazează pe coerenţă, consecvenţă şi continuitate. Cu cît inﬂuenţele şi deciziile
educaţionale sunt caracterizate de aceleaşi repere în educaţia copilului, cu atît dezvoltarea şi învăţarea copilului va
cunoaşte un mai mare progres.
De aceea, colaborarea cadrului didactic cu familia este esenţială!
Un parteneriat eﬁcient se bazează pe respect reciproc şi încredere. Ambele părţi contribuie cu ceva în acest parteneriat.
Cadrul didactic:
– oferă informaţii despre speciﬁcul dezvoltării copilului şi educaţiei timpurii
– observă modul în care copilul interacţionează cu ceilalţi copii, cu adulţii şi mediul în timpul în care acesta este la
creşă/grădiniţă
– oferă oportunităţi speciﬁce de învăţare
– pot evalua dezvoltarea copilului în raport cu speciﬁcul vîrstei lui
Părinţii:
– oferă informaţii despre sănătatea şi dezvoltarea copilului în mediul familial, experienţe trăite împreună cu acesta
– împărtăşesc aşteptările lor privind copilul ce trebuie respectate
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Cadrele didactice au obligaţia să respecte dorinţele părinţilor şi să-i ajute să-şi cunoască copiii şi să-i înţeleagă
mai bine pentru a şti cum să-i sprijine în dezvoltarea lor. Cadrul didactic trebuie să recunoască, să încurajeze şi
să consolideze ataşamentul primordial dintre părinţi şi copii.
Pentru ca parteneriatul dintre creşă/grădiniţă să funcţioneze optim este necesar ca de la început:
– să cunoaştem bine familiile copiilor: care sunt valorile importante, cum văd copilul şi copilăria, ce mod de a
relaţiona cu copilul au, ce aşteptări au pentru copil, ce aşteptări au în privinţa creşei/grădiniţei, care sunt caracteristicile lor culturale, religioase, ce stil de viaţă au, ce norme morale sunt împărtăşite în familie etc. Toate aceste informaţii
ne sunt de mare folos pentru a identiﬁca contextul îndeosebi cultural şi social în care creşte şi se dezvoltă.
– să ne asigurăm că furnizăm părinţilor informaţii necesare asigurării condiţiilor celor mai potrivite pentru dezvoltarea corespunzătoare a copiilor în familie: amenajarea spaţiului în care stă copilul, tipuri de jucării, de jocuri,
de materiale beneﬁce dezvoltării copilului, de activităţi, de interacţiuni, programul zilnic al copilului, alimentaţia,
controlul medical periodic etc.
– să comunicăm deschis cu familiile pentru a le ajuta să depăşească problemele pe care le întîmpină în creşterea
şi educarea copilului lor: noi suntem primii care putem să-i ajutăm cu adevărat, cunoscînd copiii dintr-o altă
perspectivă;
– să creăm din creşă/grădiniţă un spaţiu deschis în care părinţii sunt bineveniţi şi pot participa la activităţi alături de
copiii lor.

Ştim că, în general, părinţii nu sunt specialişti în creşterea şi dezvoltarea copilului, nici în educaţia copilului,
dar sunt cei mai buni specialişti atunci cînd este vorba despre propriul lor copil! Acest gînd trebuie să-l avem
în minte atunci cînd dorim să-i avem ca parteneri. Cu cît vom respecta mai mult statutul lor de părinte şi vom
valoriﬁca ceea ce ştiu ei despre proprii copii, cu atît mai eﬁcient va ﬁ parteneriatul cu ei în folosul copilului.

12.1. Cum cunoaştem mai bine familiile copiilor?
În ce tip de familie trăieşte copilul?

Ce trebuie să ştim despre familia copilului?
– Este o familie nucleară în care el este singurul copil? Mai are alţi fraţi? Ce vîrstă au? Fete, băieţi?
– Este o familie extinsă? Cîţi membri locuiesc în aceeaşi casă?
– Este o familie monoparentală? Din ce motive? Divorţ, deces?
Toate aceste informaţii pot contura universul social al familiei care este foarte important pentru practicile educaţionale
la care a fost sus-pus pînă la intrarea în creşă sau grădiniţă.
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Tipul de personalitate şi temperament ale părinţilor au un puternic impact atît asupra copilului, cît şi asupra
colaborării părintelui cu cadrul didactic. Unii comunică mai uşor, alţii mai greu. Unii sunt timizi, alţii sunt impulsivi.
Diferenţele între părinţi sunt foarte mari, dar ele sunt necesar a ﬁ luate în considerare atunci cînd comunicăm cu aceştia.
Aşa cum ﬁecare copil este unic şi ﬁecare părinte este unic. Şi de modul în care cadrul didactic îl abordează, depinde
colaborarea cu acesta pentru binele copilului.

Care este statutul socio-economic al părinţilor şi problemele
importante cu care se confruntă?

Nivelul de pregătire a părintelui şi cel de trai al familiei inﬂuenţează sănătatea, îngrijirea, dezvoltarea şi educaţia copilului. Cadrele didactice au datoria de a cunoaşte care sunt problemele cu care părinţii copilului se confruntă şi care
au un impact direct asupra copilului, pentru a încerca să vină în întîmpinarea acestora şi să prevină unele consecinţe
grave asupra copilului. Unii părinţi pot avea probleme de sănătate, pot ﬁ şomeri, pot avea grijă de o persoană în vîrstă
bolnavă din familie, pot avea probleme cu alcoolul, pot sta în condiţii improprii (spaţiu mic, fără telefon, cu acces greoi
la transport), pot avea probleme ﬁnanciare (acestea ducînd la frecvenţa redusă a copilului la creşă sau grădiniţă), pot
trece printr-o depresie. Toate aceste situaţii trebuie cunoscute de către cadrul didactic pentru a şti cum să abordeze
copilul şi familia acestuia.

Care este speciﬁcul cultural al
familiei copilului?

Cultura unei familii este cea care cuprinde valorile, credinţele, practicile în baza cărora viaţa de zi cu zi de desfăşoară
într-o familie şi care au o amprentă foarte puternică asupra ﬁecărui individ. Această cultură afectează modul în care
oamenii interacţionează, comunică, reacţionează şi îşi formulează aşteptări în viaţă.
Fiecare familie are cultura sa proprie. Respectul pentru diversitatea familiilor este un principiu de bază în colaborarea cu
acestea. Speciﬁcul cultural etnic este o componentă identitară a familiei care condiţionează succesul parteneriatului cu
cadrul didactic.
Chestionare pentru părinţi
Discuţii informale iniţiate ﬁe de cadrul didactic, ﬁe de părinte, ocazii potrivite pentru a aﬂa informaţii cît mai multe
Discuţii formale în cadrul întîlnirilor cu toţi părinţii, cînd pot ﬁ adresate anumite întrebări de către părinţi sau în cazul
vizitelor la domiciliu, cu consimţămîntul părinţilor
Observarea părinţilor în momentele cînd sunt la creşă/grădiniţă, cînd participă la întîlniri cu toţi părinţii, prin tipul de
informaţii pe care le solicită, cum interacţionează cu copilul şi cu alţi copii, cu alţi părinţi, cît este de atent la mediul
din grădiniţă etc.

Ce tipuri de întrebări putem
adresa părinţilor?

La înscrierea copilului:
– Ce îi place copilului să facă cel mai mult?
– Care este jucăria preferată a copilului?
– Ce aţi dori cel mai mult să ştie copilul dumneavoastră şi să poată să facă?
– Ce aţi dori să ne spuneţi despre copilul dumneavoastră?
– Ce vă doriţi cel mai mult pentru copilul dumneavoastră?
– Ce vă aşteptaţi să înveţe copilul la creşă/grădiniţă?
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Toate aceste întrebări se alătură celor care ţin de sănătatea, obiceiurile alimentare şi de odihnă ale copilului.
Modalitatea de adresare a
acestor întrebări este decisă de
cadrul didactic, scopul principal ﬁind acela de a obţine
răspunsuri cît mai complete şi
sincere.

În discuţii individuale sau printr-un chestionar imediat după înscrierea copilului:
– Există numite tradiţii, sărbători, cîntece care sunt foarte importante pentru familia dumneavoastră?
– Cum aţi dori să sprijinim respectarea acestor tradiţii şi sărbători ale familiei?
– Aţi dori să le împărtăşiţi cu ceilalţi părinţi şi copii? Aţi dori să participaţi la astfel de activităţi?
– Ce consideraţi important să transmiteţi copiilor? Ce este important în familia dumneavoastră?
– Cum doriţi să ﬁe copilul dumneavoastră cînd o să crească?
– Credeţi că fetele ar trebui să primească o educaţie diferită faţă de băieţi?
– Cum vă descurcaţi cu disciplina? Vă deranjează copilul cînd face gălăgie? Cum reacţionaţi?
– Ce vă bucură cel mai mult la copilul dumneavoastră?

12.2. Comunicarea permanentă cu părinţii — baza unui parteneriat durabil
Modalităţi de comunicare
informală:

Creaţi un colţ de noutăţi şi informaţii, un avizier la intrare în grupa de copii pe care o coordonaţi. Acolo
atrageţi atenţia asupra noutăţilor, a urgenţelor şi a evenimentelor importante la care vor participa copiii şi, unde este
cazul, şi părinţii.
Ceea ce vrem să transmitem părinţilor prin acest colţ este că SUNT BINEVENIŢI şi că grădiniţa/creşa reprezintă şi UN
LOC CARE LE APARŢINE.
Prin mesajele expuse în acest colţişor părinţii înteleg că:
– vrem să ştie ce învaţă copilul lor
– ne interesează ideile şi sugestiile lor
– fac parte din comunitatea grupei şi a creşei/grădiniţei
În funcţie de spaţiul avut la dispoziţie, colţul poate cuprinde:
• cutii poştale pentru ﬁecare familie
• cutia cu sugestii, cu foi de hîrtie şi pixuri la dispoziţia părinţilor
• fotograﬁi cu copiii şi părinţii lor, precum şi cu copiii în timpul activităţilor
• informaţii despre tema săptămînii/lunii
• solicitări de sprijin pentru anumite activităţi, unde părinţii se pot înscrie pentru a participa
• broşuri, cărticele, materiale cu informaţii utile privind îngrijirea, creşterea şi educarea copiilor la vîrsta
respectivă
• obiecte care pot descrie speciﬁcul cultural al familiilor copiilor din grupă
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Creaţi un caiet de corespondenţă (un jurnal) între dumneavoastră şi părinţi, în care să transmiteţi săptămînal
informaţii despre progresele copiilor, despre diﬁcultăţile întîmpinate, despre momentele cînd este binevenit să participe la activităţile zilnice din grupă etc.
Caietul de corespondenţă reprezintă o modalitate permanentă de comunicare cu părinţii şi demonstrează interesul
depus de cadrul didactic pentru a stabili o relaţie de colaborare cu părintele.
Utilizaţi şi modalităţi rapide de comunicare, prin telefon sau poşta electronică. Contactul permanent cu părinţii
stimulează implicarea acestora şi dorinţa lor de colaborare.
Amenajaţi un spaţiu special destinat întîlnirilor individuale/comune cu părinţii ﬁecărui copil. Înainte de a discuta individual cu părinţii:
– uitaţi-vă cu atenţie în portofoliul copilului şi în caietul de corespondenţă
– revizuiţi informaţiile pe care le-aţi strîns despre familie, despre interesele, valorile şi preocupările acesteia
– stabiliţi informaţiile pe care doriţi să le transmiteţi părinţilor privind dezvoltarea copilului în toate cele trei
domenii
– selectaţi cele mai importante informaţii pentru părinţi
Scopul întîlnirilor individuale este acela de a împărtăşi informaţii despre copil, de a face cît mai cunoscut modul de realizare a programului educaţional din creşă/grădiniţă (cum şi de ce sunt amenajate într-un anume fel centrele de activitate) şi speciﬁcul dezvoltării copilului pentru ﬁecare vîrstă şi, în mod special, al copilului lor. Astfel părinţii vor înţelege mai
bine cum pot să-l ajute pe copil în dezvoltarea sa şi vor înţelege că implicarea lor este fundamentală pentru bunăstarea
copilului.
Întîlnirile individuale au ca scop ultim implicarea părinţilor în realizarea unui plan comun de dezvoltare individuală a
copilului, în care eforturile cadrului didactic să se întîlnească cu cele ale părinţilor.
În cadrul acestui plan individual de dezvoltare, cadrul didactic împreună cu părinţii decid asupra priorităţilor în acţiunile
educaţionale pe care le vor întreprinde: pe ce tipuri de activităţi trebuie pus mai mare accent, unde are nevoie copilul
de mai mare încurajare, cum pot ﬁ depăşite diﬁcultăţile în plan cognitiv, socioemoţional, ﬁzic, ce tipuri de jucării sunt
mai indicate a ﬁ utilizate, ce tipuri de materiale sunt mai propice pentru a-i stimula dezvoltarea etc.
Acest spaţiu poate ﬁ destinat şi întîlnirilor dintre părinţi, unde aceştia pot schimba opinii şi se pot organiza în a susţine activitatea din creşă/grădiniţă. Prin amenajarea unui astfel de spaţiu părinţii vor simţi că sunt bineveniţi în creşă/grădiniţă!
Spaţiul destinat părinţilor poate să conţină:
– o bibliotecă cu materiale şi cărţi de împrumut pentru părinţi, precum şi jocuri şi jucării pe care aceştia le pot împrumuta
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– un registru la dispoziţie pentru a se înregistra data la care a fost împrumutat vreun material şi data la care va ﬁ returnat.
– cărţi despre dezvoltarea copilului care sunt utile părinţilor
Avantajele implicării părinţilor
în realizarea în comun a unui
plan individual de dezvoltare a
copilului

o Părinţii vor furniza informaţii mai ﬁdele despre copil, ceea ce vă va ajuta la evaluarea cît mai corectă a
dezvoltării copilului
o Veţi obţine informaţii mai complete despre cultura, interesele, temperamentul copilului, ceea ce vă va ajuta la
o planiﬁcare mai adecvată a experienţelor de învăţare
o Veţi avea o imagine comună cu a părinţilor asupra punctelor tari şi a celor slabe ale copilului
o Decizia asupra celor mai importante obiective şi strategii va ﬁ una agreată în comun
o Veţi avea aşteptări comune în privinţa creşterii şi dezvoltării copilului
o Veţi pune în valoare statutul părintelui de prim şi cel mai important educator al copilului
o Educaţia devine o muncă de echipă
Venirea şi plecarea de la creşă/grădiniţă reprezintă momente oportune pentru discuţii informale cu părinţii,
care completează tabloul informaţiilor furnizate şi obţinute pe alte căi de comunicare. Părinţii vor constata că ei
nu trebuie doar să lase copilul la creşă/grădiniţă şi să plece, ci îl pot ajuta să se organizeze pentru întreaga zi, observînd care sunt centrele de activitate deschise, care este tema zilei, care este programul pentru întreaga zi şi cum
interacţionează cu alţi colegi la întîlnirea acestora. Totodată pot discuta cu cadrul didactic despre copil, despre
realizările lui şi progresele făcute, dar nu despre nereuşitele acestuia şi problemele întîmpinate. Pentru acestea se
planiﬁcă întîlniri separate, cînd copilul nu este de faţă.

Modalităţi de comunicare
formală:

Vizitele la domiciliu. Vizitele la domiciliu sunt privite cu reticenţă si de părinţi şi de cadre didactice uneori. Vizita trebuie privită ca o ocazie de a sta de vorbă în interesul copilului. Copilul va ﬁ foarte bucuros să se întîlnească cu cadrul
didactic şi în spaţiul lui de acasă. Este bine să:
– aduceţi cu dvs. o jucărie, o carte, un joc cu care să se joace copilul cît timp staţi de vorbă cu părinţii
– spuneţi care este scopul vizitei dvs., începînd cu aspectele pozitive din datele culese despre copil
– lăsaţi timp părinţilor să vorbească despre copil, despre preocupările pe care le au în ceea ce îl priveşte
– adunaţi cît mai multe informaţii despre mediul în care trăieşte copilul pentru a şti mai bine cum să-l abordaţi. Fiţi
atenţi la detalii.
– ﬁţi diplomat în atingerea punctelor sensibile din discuţie referitoare la problemele pe care le-aţi observat în
comportamentul copilului ca şi consecinţă a unor practici defectuoase ale părinţilor. Părinţii vor să audă ceea ce
le place să audă despre copiii lor. Sugeraţi-le unele idei despre cum ar trebui să procedeze cu copiii, înţelegînd
intenţia dvs. de a-i ajuta.
Este foarte important ca părinţii să înţeleagă că aţi venit nu pentru a reclama probleme cu copilul lor, ci pentru a-i ajuta
cu competenţele dvs. şi cu ceea ce ştiţi despre copilul lor pentru ca acesta să progreseze cît mai uşor.
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Scrisori de anunţare a unui eveniment sau a unei activităţi speciale a grupei/creşei/grădiniţei, în care se indică data,
ora, locul desfăşurării evenimentului. Însă poate ﬁ vorba şi despre un eveniment care este în pregătire şi este solicitat
ajutorul părinţilor, ﬁind rugaţi să bifeze în ce postură pot ajuta la desfăşurarea evenimentului. Uneori poate ﬁ vorba
despre o activitate tematică cu o anumită temă, unde părintele, ﬁind specializat ca profesie, poate da o mînă de ajutor prin furnizarea de materiale şi cunoştinţe despre tema respectivă.
Părinţii nu vor şti cum să-l ajute mai bine pe copil atîta timp cît ceea ce face copilul în creşă/grădiniţă este o necunoscută
pentru el sau este doar informaţie povestită de educatoare!
Invitînd părinţii să participe la activităţi, ei vor putea să îl observe pe copil şi să înveţe cum să participe alături de el la
activităţile speciﬁce şi cele mai potrivite pentru el. În acest fel, părinţii participă alături de cadrul didactic la realizările
şi reuşitele copilului, iar cunoaşterea copilului, precum şi planul individual de dezvoltare a acestuia va porni de la
informaţii mult mai solide şi împărtăşite de ambele categorii de adulţi.
Cadrul didactic îi poate indica părintelui ce poate să facă şi cum să intervină în activităţile care se desfăşoară în diverse
centre. Astfel părintele va înţelege mai bine care este avantajul organizării activităţilor pe centre şi cum poate şi el să
„prelungească” aceste avantaje prin construirea unui mediu stimulativ pentru copil acasă.

12.3. Familia — puntea de legătură cu comunitatea

Rolul cadrului didactic în relaţia
cu comunitatea
Creşa/grădiniţa trebuie să
ﬁe punctul de iradiere a
preocupărilor care au în centru
copilul şi care să promoveze
principiile unei creşteri, îngrijiri
şi educaţii de calitate!

Abordarea integrată a copilului atrage după sine un parteneriat mai larg decît cel dintre cadrul didactic şi părinte.
Familia şi creşa/grădiniţa reprezintă primele cercuri social-culturale cu care copilul intră în contact şi care le
marchează dezvoltarea. Însă un rol important îl are şi vecinătatea, cartierul, localitatea unde locuieşte copilul, locurile pe care le vizitează în comunitate şi persoanele pe care le vede şi cu care interacţionează.
Avînd părinţii ca parteneri, cadrele didactice pot contribui la atragerea atenţiei comunităţii asupra importanţei acestei
perioade din viaţa copilului şi a nevoilor speciale pe care le reclamă copilul la această vîrstă. Ei pot:
organiza, împreună cu părinţii, campanii de conştientizare a necesităţii asigurării tuturor condiţiilor pentru dezvoltarea sănătoasă şi armonioasă a copilului. Acestea pot ﬁ tematice: „Copilul învaţă din prima clipă de viaţă”, „Eu am
încredere în tine”, „Am nevoie de un mediu sănătos, ca să cresc frumos” etc., temele punctînd aspecte importante ale
perioadei timpurii, insuﬁcient valorizate în comunitate.
organiza campanii de ajutorare a familiilor care întîmpină probleme economice şi nu pot asigura condiţiile necesare
îngrijirii şi creşterii sănătoase a copiilor.
organiza evenimente ale creşei/grădiniţei prin care comunitatea să cunoască mai bine activitatea copiilor şi atenţia
care trebuie să le ﬁe acordată.
campanii de sponsorizare prin care se solicită sprijinul în anumite direcţii: procurarea de materiale, cărţi, jucării, echipamente, amenajarea unui spaţiu de joacă etc.
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La toate aceste tipuri de acţiuni sunt invitaţi:
– reprezentanţi ai autorităţilor locale
– specialişti în educaţie, sănătate, protecţie (cadre didactice, medici, asistenţi medicali, asistenţi sociali etc.)
– părinţi şi bunici
– reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale şi private care pot sprijini activităţile creşei/grădiniţei
– reprezentanţi ai presei locale care pot populariza evenimentul şi pot aduce la cunoştinţă nevoile instituţiilor de
educaţie a copilului de la 1 la 7 ani.
Părinţii trebuie să ﬁe partenerii cadrelor didactice în organizarea acestor evenimente care au ca unic scop îmbunătăţirea
calităţii serviciilor destinate copiilor mici.

PROMOVAREA STIMEI DE SINE ÎN FAMILIE, INSTITUŢIE, COMUNITATE. UNELE SUGESTII
1. Încercaţi să gîndiţi pozitiv despre ﬁecare copil/coleg/părinte/partener comunitar, să căutaţi ce are mai bun, să-l ajutaţi să devină conştient de succesele lui.
2. Vorbiţi despre momentele bune (chiar dacă este mult mai tentant să vorbiţi despre ce e rău!) şi vorbiţi cu ﬁecare copil/coleg/părinte/partener comunitar despre puterile pe care le are.
3. Lucraţi pentru a stabili o atmosferă caldă, grijulie în care toţi copiii/colegii/părinţii/partenerii comunitar au valoare, sunt ascultaţi şi au oportunităţi de a
contribui şi de a-şi asuma responsabilităţi.
4. Ajutaţi copiii să se simtă capabili prin iubire, încurajare şi susţinere. Lăudaţi-i oricînd este posibil — dar nu într-un mod fals sau atunci cînd lauda nu este
potrivită.
5. Oferiţi copilului/colegului/părintelui/partenerului comunitar libertatea de a se exprima deschis, de a vorbi despre sentimentele sale, dar întotdeauna cu
respect pentru ceilalţi.
6. Implicaţi copiii/colegii/părinţii/partenerii comunitari izolaţi sau timizi, însă întotdeauna ţineţi cont de necesitatea unora de a ﬁ de unii singuri. Folosiţi
activităţile de grup şi oferiţi tuturor oportunităţi de a reuşi.
7. Încurajaţi copiii/colegii/părinţii/partenerii comunitari să dezvolte o reţea de susţinere unul pentru altul, să ﬁe dispuşi să se ajute unii pe alţii în situaţii diﬁcile
şi să meargă unii la alţii pentru a cere ajutor.
8. Oferiţi-le copiilor/colegilor/părinţilor/partenerilor comunitari oportunităţi de a îndeplini cerinţe şi de a face ceva atunci cînd succesul este garantat. Încercaţi
să ocoliţi situaţiile cînd eşecul este inevitabil.
9. Fiţi gata să recunoaşteţi cînd ideile dvs. ca facilitator eşuează. Nu vă ﬁe frică să vă cereţi scuze. Atunci cînd sunt trataţi cu respect, oamenii sunt înţelegători şi
întîmpină binevoitor greşelile. Faceţi-i să înţeleagă că este acceptabil să greşeşti. Urmaţi şi dvs. acest sfat. Noi toţi facem greşeli!
10. Dacă doriţi, certaţi sau disciplinaţi un copil cît mai departe posibil de ceilalţi.
11. Aveţi grijă de dvs. Unde este posibil, formaţi un grup de susţinere de interes şi „hrăniţi-vă” propria stimă de sine. Împărtăşiţi succesele şi discutaţi despre ocaziile mai puţin încununate cu succes. Formaţi-vă ca echipă!
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Acest capitol cuprinde recomandări şi exemple de activităţi pentru ﬁecare arie curriculară din Curriculum-ul educatiei
copiilor de vîrstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în Republica Moldova pentru copiii de la 1 la 7 ani. Toate activităţile
propuse au avut ca reper obiectivele cadru şi de referinţă ale ﬁecărei arii curriculare, dar şi modul integrat de abordare
a curriculum-ului şi a învăţării, prin adresarea tuturor domeniilor dezvoltării copilului. Prin activităţile şi recomandările
prezentate, am căutat să oferim exemple concrete care să inspire cadrul didactic în practica zilnică.
ARIA CURRICULARĂ

CUNOAŞTEREA LUMII, DEZVOLTAREA PERSONALĂ,
EDUCAŢIA PENTRU FAMILIE ŞI SOCIETATE
„A ﬁ bun este un lucru nobil, dar a-i învăţa pe alţii să ﬁe buni este şi mai nobil.”

Copilul treptat învaţă:

Mark Twain

Cine sînt eu?
Cine sunt părinţii mei? Cine e familia mea?
Cine sunt cei din jurul meu? (Colegii, cadrele didactice, alţi adulţi din creşă/grădiniţă)
Ce simt eu faţă de ei?
Cum trebuie să mă port cu cei din preajma mea?
Ce pot eu să fac?
La toate aceste răspunsuri copilul ajunge numai cu sprijinul adultului!

„Dacă trăiesc în încurajare,
copiii învaţă să ﬁe încrezători în
propriile forţe!“
Dorothy L. Nolte

Formarea personalităţii copilului mic este caracterizată de impulsivitate, dependenţa emoţiilor şi dorinţelor de situaţie.
Starea emoţională este dependentă de starea celor din jur — adulţi, copii (dacă plînge unul, se molipsesc toţi). Începe a
se clădi independenţa, care e condiţionată de acţiunea cu obiectele şi dezvoltarea vorbirii, de comportamentul adultului. La ei apare simţul ruşinii şi simţul eu-lui. Apar elemente de conştiinţă de sine o dată cu identiﬁcarea numelui,
sexului (fetiţă, băieţel). Copilul mic începe să poată comunica prin limbaj cu adulţii care îl înconjoară. Fiind mic-mic, cu
ajutorul adulţilor, cunoaşte lumea obiectelor, învaţă a le utiliza. Începe a înţelege vorbirea, a spune ceva, a merge, a
aplica legile lui de proprietate:
Dacă îmi place, este al meu.
Dacă este în mîna mea, este al meu.
Dacă îl pot lua de la tine, este al meu.
Dacă este al meu, nici să nu-ţi imaginezi că ar putea vreodată să ﬁe al tău.
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Copilul cere insistent dreptul de a explora mediul, se interesează de tot şi toate. Dacă pînă la 1 an, adultul se descurca,
ştia cum să procedeze ca să-l liniştească, să-l bucure, la 3 ani ai copilului adultul este debusolat. Un copil este foarte
liniştit, ce îi propui aceea face, este foarte lent în acţiuni, altul este agitat, capricios. Părinţii sunt îngrijoraţi. Deseori nu
ştiu cum să procedeze. Este ﬁresc.

Neliniştea adulţilor

Adultul îşi pune întrebări: Cum să comunice cu copilul? Cum să creeze mediul psihoemoţional ca să se dezvolte sănătos
copilul şi să devină un om integru?

Să cunoaştem copilul:
caracteristica de vîrstă
nivelul individual de dezvoltare
interese
necesităţi
temperament
tip de inteligenţă dominant
experienţa anterioară

Răspunsul începe cu: să cunoaştem copilul, deoarece particularităţile psihicului determină comportamentul.
Interesul sporit faţă de tot ce se aﬂă în cîmpul de vedere este caracteristic pentru copilul mic: scara îl „cheamă” să se urce,
apa — s-o verse, uşa — s-o închidă/deschidă, mingea — s-o rostogolească... — orice lucru îl provoacă să acţioneze.
Ceea ce face depinde de situaţia şi mediul în care a nimerit.
Memoria este în „regim” de cunoaştere. Gîndirea este intuitiv-acţională. Cunoaşterea lumii se realizează activparticipativ. Dacă îl oprim de la manipularea cu obiectele din mediu, înseamnă că îi interzicem să gîndească.
(Pavlova, L., Doşkolinoe vospitanie, nr.2/2005).
Chiar şi emoţiile se developează mai expresiv în momentul percepţiei obiectului. Copiii mici nu ştiu să-şi dirijeze sentimentele, emoţiile. Ei sunt impulsivi, nestăpîniţi, mai aprinşi. Dispoziţia lor este ca ploaia de vară — a ieşit mama, plîng
tare, a intrat, rîd şi aleargă la ea.
Ca să cunoaştem cu adevărat copilul, trebuie să-l observăm sistematic, în diferite situaţii. Adulţii vor accepta copilul
aşa cum este. Îi vor veni în întîmpinarea necesităţilor lui. Vor avea grijă de confortul copiilor, cunoscînd factorii care
îl inﬂuenţează, creează mediu adecvat, au grijă să dezvolte o comunicare eﬁcientă, variază activităţile, durata, mediul, dacă unii refuză să facă ceva, nu insistă, aﬂă motivul. Familiarizarea copiilor mici cu destinaţia diferitelor obiecte,
însuşirea modalităţilor culturale de a se adresa cu ele, formează conţinutul esenţial al activităţii copilului mic. În perioada aceasta copilul are mare nevoie de adult, care îl ajută să descopere tainele mediului.
Aceasta este activitatea determinantă, prin care copilul îşi dezvoltă perceperea, gîndirea, memoria, îşi dezvoltă iniţiativa,
independenţa, abilităţile, deprinderile, îşi formează comportamentul.

Copilul mic învaţă prin explorare

Copilul mic învaţă prin explorare; deci cea mai bună metodă este de a le crea condiţii să acţioneze, vorbind cu ei despre
ceea ce fac, ajutîndu-i. Activităţile se bazează pe interesele, necesităţile şi nivelul de dezvoltare şi pe premisa că nici un
copil nu trebuie forţat să participe la o activitate. Educatorul propune acestor copii alte activităţi, dar urmăreşte acelaşi
scop — ei să exerseze, în cazul dat, motorica ﬁnă.

Rolul adultului

Adultul este un model pentru copilul mic pe care el îl imită, care participă la însuşirea de către copil a operaţiilor cu
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obiectele. De la adult învaţă să ﬁe amabil, să zîmbească. Adultul trebuie să implice copilul, nu numai să-i lămurească, să-i
demonstreze ce trebuie să facă sau să-l numească (şi Dan, şi Andreea şi ...).
Ajutorul şi aprecierea adultului sunt un stimul esenţial pentru copil de a acţiona cu obiecte şi de a vrea să cunoască.
Asta nu înseamnă însă că trebuie să-l ajutăm în toate şi mereu, îi oferim şansa să încerce, îl încurajăm să se descurce singur, să greşească şi să încerce iar. Nu aşteptăm să vină un moment, cînd copilul nu mai vrea să ﬁe ajutat, dirijat, condus
de adult, anunţînd „eu singur”. El, dacă este privat de această libertate, protestează cu îndîrjire. Cu timpul, unor copii
poate să le placă şi să nu vrea, sau să aibă frică să ﬁe independent. În multe lucruri copilul depinde de alţii, dar, învăţînd
a învăţa, încearcă să se descurce ﬁe de unul singur, ﬁe cooperînd.
Adultul îşi îndeplineşte concomitent rolurile de:
1. Motivator — trezeşte interesul, curiozitatea (Ai barcă cu pînze…Poţi pleca în larg! Dar, dacă nu este vînt, stai pe
loc….Adultul/educatorul este pentru copil ca vîntul pentru barcă!).
2. Informator/instructor — lămureşte, demonstrează.
3. Participant — face împreună cu copilul ceva (ţin lingura împreună, aruncă undiţa împreună, nu mereu — atunci cînd
copilul cere ajutorul şi are nevoie de sprijin).
4. Eliberator — nu aşteaptă copilul să ceară eliberarea... trebuie să ştim cînd să-i mergem alături şi cînd să rămînem mai
în urmă.
„Cuvintele pline de bunătate pot ﬁ
puţine şi uşor de spus, dar ecoul lor
este fără sfîrşit.“
Maica Teresa

„Nu putem ﬁ liberi dacă nu suntem independenţi. Prin urmare, ca să ajungem la independenţă, trebuie ca
manifestările active ale independenţei personale să ﬁe călăuzite din cea mai fragedă copilărie.”
M. Montessori
Comunicînd cu copilul, îi transmitem mesajul că el este important. Nevoile lui se aﬂă pe primul loc. Îl respectăm şi
suntem lîngă el. Copilul se ataşează de acel adult care are un comportament plin de afecţiune şi căldură faţă de el, care
reacţionează adecvat la necesităţile, dorinţele lui.
În perioada de adaptare la mediul grădiniţei, un membru al familiei ajută copilul să cunoască această nouă lume — stă
cu el, cunoaşte şi vorbeşte cu copiii şi educatoarea. Educatoarea le propune/permite să ia jucării, se joacă împreună cu
ei, stau la masă alături, ea e mereu cu ochii ( neobservată) pe ei, ca să-i cunoască, vine cu aprecieri, încearcă să colaboreze — îşi arată respectul, dragostea pentru copil, îl ia în braţe. Nu cu forţa!
Secvenţe din viaţa copiilor la grădiniţă:
Educatoarea i-a rugat să strîngă boabele împrăştiate pe podea, s-a implicat şi ea. Culegeau cîte una, aşa cum au văzut că
face adultul, care urmărea scopul ca ei să-şi dezvolte motorica degetelor. Dar la un moment dat un băieţel a început a
aduna boabele cu palmele — astfel au terminat mai repede. Educatoarea s-a uitat şi a zis entuziasmată de descoperirea
băiatului: Uitaţi-vă, copii, cum strînge Mihăiţă multe boabe deodată, e bine, aşa vom ﬁnisa lucrul mai repede” — a
acceptat acţiunea copilului, a pus-o în valoare.
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Copiii vopseau „casa” iepuraşului cu perii mari (o cutie mare de carton, care a devenit casa lor). Sănduţa cu Petrică vopseau acoperişul, dar era fără prea mare spor — vopseaua pe masă, cutia mare. Sănduţa ia vasul cu vopsea şi îl răstoarnă
pe acoperiş, a luat peria şi a început să întindă vopseaua pe cutia de carton. Da, ai găsit soluţia, aşa e mai cu spor.
Sănduţa şi Petrică, aţi terminat repede — a admirat inovaţia copilei.
Altă educatoare, văzînd cum copiii construiesc un turn (din cuburi uniﬁx cu dimensiuni mari), că vor să-l înalţe cît mai
sus, zice: Eu îl voi ridica pe Gelu, dar voi daţi-i cuburile să le asambleze — a ajutat copiii.
O fetiţă a luat imaginea lebedei, a pus-o pe masă, a început să modeleze denumirea ei din aluat colorat. Au mai venit şi alţi
copii şi au procedat la fel. Educatoarea s-a apropiat şi a zis: Arată foarte frumos, aţi muncit mult — a încurajat copiii.
Adultul promovează încrederea în sine, el vrea ca să simtă copilul că poate lua decizii, că poate face ceva pe cont
propriu:
Oferă copiilor posibilitatea să-şi exprime opţiuni, să decidă
Încurajează copiii să facă singuri anumite lucruri
Oferă copiilor posibilităţi să încerce, să exploreze mediul
Organizează activităţi prin care copiii repetă acţiunile, pentru a-şi forma abilităţi, deprinderi, dar în cadre, subiecte
noi, cu alte materiale la discreţia copilului — pot ﬁ noi sau aceleaşi.
Adultul promovează sinceritate.
Copiii au ocazia să descopere cum să se comporte, observînd comportamentul celor din jur. Este important pentru copil
să trăiască într-un mediu pozitiv, să i se dea exemple clare de comportament pozitiv, să se audă cît mai rar cuvîntul NU.
Copiilor nu le plac cuvintele „nu” şi „trebuie”. Are altă dispoziţie cînd aude. „ar ﬁ bine să...”, „te vei simţi bine dacă...”.
Emoţiile de furie, supărare sunt recunoscute şi se previne comportamentul dăunător: „Eşti furios, este ﬁresc, doar ţi-a
stricat construcţia, dar nu ai voie să loveşti pe cineva din acest motiv. Loviturile dor”. Copilul este orientat cu blîndeţe spre o
soluţie constructivă.
Copiii învaţă atunci cînd văd comportamentul educatoarei faţă de ceilalţi copii, părinţi.
Este important să avem un comportament corect cu toţi şi întotdeauna.
Copiii învaţă comportamentul, relaţiile cu alţii, cooperarea, colaborarea, negocierea în baza comportamentului membrilor familiei, a educatoarelor, altor copii şi în societate, la magazine, teatru, policlinică, la biserică, ...
Ce fac adulţii, cînd copilul a luat ceva ce prezintă pericol? Folosesc metoda substituirii, reorientării atenţiei copilului asupra altui obiect, prezentîndu-l, făcîndu-l interesant, pentru a trezi interesul copilului.
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Unitatea tematică „PRIETENII”
Centrul de
Arte

Muzică
Care este cîntecul preferat despre prieteni? De ce vă place? Joc: „Îmi aleg prietenul”; „Cîntăm numele noastre pe
două note, utilizîm xilofonul.”
Selectaţi melodia care arată cum este prietenul tău — ascultarea pieselor: vesele, triste, de leagăn, de dans,
lirice —, care se potriveşte cel mai bine cu caracterul prietenului, de ce?
Ce cîntaţi împreună cu prietenii?
Colectarea cîntecelor pentru prieteni. Imprimarea lor pe CD ori casetă.
Învăţarea cîntecului, pe care ai putea să-l cînţi prietenului de ziua lui. Diverse jocuri...
Alegeţi-vă un prieten, după cîntecul lui — ascultarea cîntecelor păsărilor şi identiﬁcarea lor pe imagini.
Compunem un cîntec al grupei noastre.
Pictură, desen
Faceţi cunoştinţă cu prietenul meu, care nu este aici la grădiniţă. Crearea şi prezentarea „ portretul prietenului”.
Faceţi un simbol care reprezintă prietenia.
Pictaţi locul unde aţi vrea să vă jucaţi/odihniţi, plimbaţi cu prietenii.
Desenarea unui tablou: „În ce culoare vezi tu prietenia?” Numiţi tabloul. (Copiii desenează pe o foaie mare cîte o
pată colorată una lîngă alta, pot chiar să fuzioneze culorile.)
Modelaţi măştile prietenilor.

Centrul de Ştiinţe/Matematică

Centrul de Joc de rol

Găsiţi un prieten, descoperiţi ce aveţi comun, ce aveţi diferit. Notaţi/desenaţi/scrieţi ce aţi descoperit.
Activitate în perechi: „Fă-ţi un prieten”. Copiii vor completa date în „buletinul de identitate” unul pentru altul (Pot
desena portretul, lua amprenta degetului, cîntări, măsura înălţimea, cei care nu pot scrie, vor ruga prietenii, educatoarea, poate asista un părinte să-i ajute).
Se poate face un graﬁc cu toate datele: pe verticală — toate numele copiilor, pe orizontală — datele: înălţimea,
masa corpului, culoarea ochilor,...
Copiii se joacă prieteneşte de-a ceea ce vor ei.
Improvizaţi „O întîlnire între prieteni”,
Poate este ziua prietenului.
Poate se joacă un spectacol pentru prieteni.
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Menaj

Pentru mine prietenul înseamnă….
Scrisoare pentru prietenul necunoscut (din altă grupă).
Lectură: „Prieten bun” — M. Filip, „Trei prieteni” — V. Oseeva. Propunem copiilor să aducă texte care le plac lor.
Prezentarea unei istorioare despre prietenul tatei, prietena mamei din copilărie, prin ce a fost deosebită?
Joc de cuvinte cu proverbe despre prietenie.
Listaţi lucrurile nostime pe care vreţi să le faceţi cu prietenii.
Jocul „semniﬁcaţii ascunse — prietenul meu...”
E ora bancurilor despre prieteni…
Elaborare de carte.
Confecţie: cocor pentru prietenul meu
Pregătirea biscuiţilor/salatei...
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LIMBAJ ŞI COMUNICARE
Cheia fermecată care deschide poarta de acces spre lumea fascinantă a cuvîntului este cartea,
deci este nevoie ca în sala de grupă să ﬁe carte peste tot:
carte care îi place copilului, carte în ﬁecare centru de activitate — carte la subiectul care se studiază,...
Limbajul şi comunicarea prezintă aria-nucleu în integrarea obiectivelor tuturor celorlalte arii.
,,Vorbind, gîndeşte-te că-n umbra tăcerii celuilalt sunt doi ochi care te ascultă’’.
Al. Vlahuţă

Copiii care trăiesc experienţa
cărţilor, bucuria de a se aﬂa în
lumea lor:

Îşi dezvoltă interesul pentru citit, care devine motivaţia învăţării, îşi dezvoltă imaginaţia, capacitatea de a relata succesiv un
text, cursivitatea şi coerenţa exprimării.
Învaţă un limbaj raﬁnat, poetic, învaţă a se comporta, învaţă a citi, a scrie etc.
Îşi îmbogăţesc vocabularul, cunoştinţele despre lume — se informează.
Îşi consolidează deprinderile de a asculta, a înţelege şi a se exprima.
Învaţă modalităţi de a rezolva probleme în baza exemplelor, întîmplărilor personajelor.
Învaţă a respecta cartea.
Cum citim o carte copilului de 1, 2, 3, 4 ani?

Cititul este
o activitate zilnică!

Dacă avem posibilitate, ţinem copilul în braţe, răsfoim împreună cartea. Ne bucurăm de cele văzute, ne mirăm, apreciem,
discutăm: cine a venit la personaj, cum îi cheamă, ce vor să facă, oare ce zic ei. Explicăm noţiunile de foaie, pagină, imagine
(mai tîrziu — scriitor, graﬁcian).
După ce copilul şi-a satisfăcut curiozitatea despre carte, acum ori mai tîrziu (poate a obosit şi ieşim la plimbare), revenim
la ea. Arătăm copilului coperta, îi spunem că această carte are foi: „tu le-ai răsfoit deja”, că în carte scrie, numim la concret
despre cine.
Citim, arătăm copilului cuvintele, le urmărim cu degetul, îi permitem/propunem şi lui să urmărească.
Citim expresiv, modelăm vocea conform personajelor şi situaţiilor descrise. Citim rar, dacă el vrea să repete cuvintele, îi permitem.
Propunem copilului să întoarcă foile, îl ajutăm, dacă este nevoie. Mai studiem imaginile cu întrebări şi comentarii.
Ne distrăm, povestim acelaşi conţinut, dar fără carte, folosim păpuşi, jucării. Ne deghizăm în personajele din carte (azi
adultul, mîine şi copilul, ne uităm în oglindă, rîdem), mai povestim împreună cu copilul.
Îndemnăm copilul să adreseze întrebări.
După ce am citit ﬁecărui copil (ori cu 2,3 copii, şezînd împreună) o carte, două, putem citi unui grup mic de copii. Ei nu vor
mai putea răsfoi ﬁecare, vom ţine cartea ca să vadă toţi. Ne poate ajuta pe rînd cîte un copil să întoarcem foile. Copiii vor
răspunde în cor, vom accepta ce zic şi le vom propune: „Acum să ascultăm ce ne spune Ana, dar tu, Lenuţa, ce crezi că...”, ca să
înveţe a vorbi pe rînd şi a se asculta, menţionăm: e bine cînd vorbiţi cîte unul, auzim toţi. Cu timpul, cînd deja copiii (2,5,3,4 ani)
recunosc cartonaşul/medalionul propriu cu poza, le folosim. Le zicem copiilor: „Al cui este cartonaşul? Este al tău, Sebi? Tu vei
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răspunde. Să-l ascultăm pe Sebi.” Va trece timp pînă se vor învăţa să vorbească pe rînd, chiar şi cu medalioanele.
Copiii sunt încurajaţi să participe la lectură, dar nu forţaţi. Cei care nu participă sunt cu al doilea adult, care organizează
alte activităţi: jocuri liniştite, ori le citeşte (în alt loc).
Dacă unii copii nu sunt gata să asculte poveşti în grup, ei fac altceva: se joacă „de-a ...”, construiesc, pictează, modelează ...
Pe parcursul zilei, citiţi şi copiilor care nu pot asculta în grup, citiţi-le ﬁecărui.
Cum să citim o carte copiilor de 5-7 ani?

Cartea pentru lectură poate ﬁ
aleasă de educatoare şi de copil/
copii.
Idei pentru organizarea
lecturilor, atît pentru copiii
de 1–3 ani, cît şi pentru copiii
de 3–7 ani.

Locul:
Suﬁcient de mare, ca să se simtă copiii comod. Un covor, o canapea / saltea — locul rezervat pentru citit.
Izolat sau cel puţin mai îndepărtat de centrele gălăgioase, ca să poată copiii asculta cu atenţie.
Adultul oferă ﬁecărui copil un loc, utilizînd cartonaşele cu poza şi prenumele copilului sau poate ﬁecare copil avea
pernuţa, covoraşul său.
Copiii se aşază confortabil, alături de adult, în jurul lui.
Cartea se ţine astfel ca toţi copiii să poată vedea ilustraţiile de pe pagini şi cum urmăriţi textul. Permiteţi cercetarea
ilustraţiilor la discreţia copiilor.
Timpul:
Se planiﬁcă timp special în programul zilei pentru citirea cărţilor (eﬁcient este să ﬁe zilnic, ﬁe pînă la masă sau după somn/
odihnă).
Durata lecturii depinde de modul în care este realizată, de asiduitatea copiilor, interesul lor, de vîrsta care dictează adultului ce preferinţe au, volumul textului, modul de prezentare.
Deci, de îndată ce interesul copiilor începe să dispară, vă opriţi.
Înainte de a citi, folosiţi jocuri de captare a atenţiei, declanşare, energizare.
Mărimea grupului:
Lectura se poate face cu un copil, cu un grup mic şi cu tot grupul.
Cartea este aleasă în contextul subiectului studiat (unităţii tematice, proiectului).
După ce cartea a fost citită, este pusă în biblioteca grupei, ca şi copiii să o poată lua ori de cîte ori doresc (amintiţi copiilor
cum să se adreseze cu cartea ca să nu o deterioreze).
Educatoarea cunoaşte cel mai bine grupul de copii,
ea decide care este modalitatea cea mai eﬁcientă de a citi o carte.
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Consecutivitatea lucrului cu cartea
Înainte de a prezenta cartea,
reactualizaţi cunoştinţele!

Înainte de a prezenta cartea, se face pregătirea copiilor pentru a înţelege ideea / esenţa conţinutului ei, reactualizarea cunoştinţelor care vor ﬁ completate cu informaţie nouă din carte. Acesta este momentul în care copilul îşi
exteriorizează cunoştinţele, îşi developează reprezentările la subiect, îşi activizează gîndirea. Punctul lui de vedere
poate să nu coincidă cu cel expus în carte şi nici cu al adultului. Este ﬁresc, în discuţii pot apărea contraziceri, copilul
adresează întrebări — aceasta este şi motivarea de a cunoaşte cartea.

Prezentarea cărţii:

Prezentarea cărţii se face la nivelul ochilor copiilor, ca ei să poată vedea: cum arată coperta, ilustrarea ei, locul unde este
scris titlul, să admire, să diferenţieze culorile.
Uneori se citeşte titlul cărţii, alteori nu, în funcţie de scopul urmărit. Ar ﬁ o sarcină pentru copii să descopere cum se
numeşte cartea după ce au citit-o.
Educatoarea va anunţa copiii că urmează prezentarea cărţii: numele autorului, locul unde a fost editată, anul editării ( deci
cartea ca şi ei are loc de naştere — tipograﬁa..., că are „părinţi care au născut-o” — scriitorul a scris-o şi pictorul/graﬁcianul
a ilustrat-o ).
Educatoarea, arătînd ilustraţia de pe copertă, adresează întrebări deschise: Despre ce credeţi că este această carte? Ce vă
face să credeţi aceasta? Unde se aﬂă personajul? De unde credeţi că a venit aici? Ce credeţi că se întîmplă cu el? Încotro se
va duce? La ce se gîndeşte? Ce dispoziţie are? De ce crezi că are aşa dispoziţie?
Educatoarea mai răsfoieşte ﬁle, continuă să adreseze întrebări deschise: Ce s-a întîmplat cu personajele? Cîte personaje aţi
cunoscut, cîte vor mai ﬁ în text ...ce se va întîmpla cu ele, cu ﬁecare? Copiii observă ilustraţiile şi intuiesc, ghicesc conţinutul
cărţii, îşi împărtăşesc gîndurile referitor la desfăşurarea subiectului. În acest timp sunt lămurite noţiunile, cuvintele necunoscute care vor ﬁ în text.

Lectura cărţii:
Pentru citirea textului poate ﬁ
creată o atmosferă divină: cu
muzică potrivită, folosind efectul
luminii!

Adultul citeşte expresiv, captivant, într-un ritm adecvat, pentru ca să înţeleagă copiii şi să reuşească să se gîndească la cele
auzite.
În timpul cititului adultul se uită mai des în ochii ﬁecărui copil.
Copilul, de obicei, ascultînd, face o paralelă între ceea ce a spus în timpul discuţiei, şi ceea aude din text.
Textul poate ﬁ citit pe secvenţe, după care urmează o întrebare deschisă:
– ce urmează, cine va veni, cu cine ce va întîlni, ce se va întîmpla, ca apoi educatoarea să propună copiilor să asculte ce
a scris autorul. Copiii sunt foarte motivaţi să asculte, dîndu-se cu părerea, devin coautori. Copiilor de la 1-3 ani li se
adresează întrebări de tipul: Ce se întîmplă acolo? De ce crezi tu că rîde/plînge fetiţa? Unde zboară păsărica?... Dacă
copilul nu răspunde la întrebare, răspunde adultul pe un ton obişnuit, fără supărare.
Textul poate ﬁ citit pînă la punctul culminant, propunîndu-le copiilor să compună sfîrşitul. Apoi adultul poate citi ultimul
fragment de text, copilul compară cele gîndite de el cu cele spuse de autor.
Textul se mai citeşte o dată în întregime.
Dacă textul este cunoscut sau cu repetări, se lasă copiii să completeze cuvintele, să spună ce urmează.
Adultul exteriorizează emoţiile pe care le trăieşte, citind cartea: se întristează, rîde, arată că îi place sau nu aventura din carte.
Copiii de 1-3 ani au nevoie de suport vizual, educatoarea, cînd povesteşte, foloseşte marionete, ﬂanelograf, jucării.
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Discuţie în baza textului,
întrebări pot adresa atît copiii,
cît şi adultul:

Modiﬁcări creative ale textului:

Ce aţi simţit cînd aţi ascultat textul?
Ce v-a plăcut în text?
Ce v-a mirat?
Care personaje vă bucură? De ce?
Pe care personaje aţi vrea să le excludeţi din text? De ce? Ce ar ﬁ urmat dacă...?
Cum aţi ﬁ procedat în cazul cînd...?
Ce sentimente are personajul...?
Din ce cauză trăieşte aşa emoţii?
Cine din voi s-a simţit la fel? De ce v-au fost provocate emoţiile?
Ce evocări îţi trezeşte această istorie?
Cum ai proceda tu acum...?
Care peisaje v-au plăcut? Descrieţi-le.
Care lucruri aţi vrea să vi se întîmple vouă personal (din ceea ce li s-a întîmplat personajelor)?
Oare ce l-a făcut pe autor să scrie această istorioară?
Cum credeţi că se numeşte textul?
Cum aţi intitula istorioara? (Acum educatoarea poate spune cum a numit-o autorul.)
Cum altfel poate ﬁ începută istorioara?
Dacă vă gîndiţi să schimbaţi personajele, pe cine aţi înlătura, pe cine aţi include?
Cum s-ar desfăşura subiectul în acest caz?
Dacă ar ﬁ să scrieţi o scrisoare autorului (sau unui personaj) despre schimbările dorite de voi, ce i-aţi scrie?
Ce ilustraţii noi aţi adăuga?

Exemplu de activităţi (la dorinţa copiilor) în baza textului „Ploaia” sau integrarea
literaturii în centrele de activitate
(La o şedinţă în macrogrup copiii de 5-7 ani listează propriile idei despre ce ar putea face în baza textului.)
Centrul de
Alfabetizare

Să schimbe sfîrşitul; să scrie mamei o scrisoare despre cum să procedeze ca Tom să se poată bucura de ploaie; să
includă personaje noi — prietenii lui Tom; să codeze cuvinte şi alţi copii să le decodeze.

Centrul de Artă

Să elimine ilustraţiile în care mama îi aduce hainele şi să lase numai pe acele în care ea îi aduce umbrela şi
cizmuliţele;
Să picteze o ilustrată în care prietenii au venit la Tom şi aleargă cu el prin ploaie, construiesc corăbioare şi se joacă cu
ele în băltoace.
Să picteze pasajul care le place.
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Centrul de APĂ ŞI NISIP

Să improvizeze ploaia cu stropitorile. Afară să construiască băltoace, să le umple cu apă, să alerge prin ele.
Să confecţioneze corăbioare din diferite materiale, să „care” cu ele mărfuri peste ape.
Să creeze valuri, să observe ce se întîmplă în cazul cînd încărcăturile sunt prea grele, cînd vîntul este puternic.

Centrul de ŞTIINŢE

Să aﬂe de ce apare curcubeul după ploaie.
De ce unele corăbii se scufundă?
Să aducă apă din băltoace, să o cerceteze.
Cînd va ﬁ ploaie, să colecteze apă, să o ﬁltreze, să observe cu lupa ori la microscop să vadă cît este de curată/poluată.

Centrul de MATEMATICĂ

Să aﬂe cît a durat ploaia şi de ce Tom nu a reuşit să iasă în curte: să măsoare cu cronometrul în cît timp un băiat îşi
îmbracă ﬁecare haină, apoi să sumeze rezultatele.

Centrul de JOC DE ROL

Să se joace „De-a marinarii”.

Centrul de MENAJ

Să prepare o salată pentru prieteni.
Răsfoind mica enciclopedie, copiii au solicitat să studieze subiectul „Meteorologii”

Activităţi în care se implică copiii după audierea unui text
Explorarea textului

Schimbă unul din pasaje.
Selectează calităţile personajului.
Reproduc, improvizează, dramatizează.
Elaborează carte...
Cercetează ilustraţiile, textul, găsesc informaţii noi.
Confecţionează măşti, marionete, păpuşi prin boţirea hîrtiei.
Confecţionează, creează decor, costume pentru spectacol, colaje, modelează dale...
Observă, identiﬁcă, cercetează, estimează, experimentează ipoteze, concluzionează (despre apă, plantă...), veriﬁcă, utilizează.
Numără, compară, măsoară, compun probleme...
Construiesc pentru personaje, iniţiază joc de rol — vînd, cumpără, împrumută, schimbă, negociază, prepară bucate...
Ori de cîte ori puteţi, oriunde şi oricînd, citiţi împreună cu copilul.
Ajutaţi părinţii să cunoască cum şi cînd să citească, împreună cu copilul, o carte.
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Copilul, cartea, litera — activităţi, jocuri
Litere peste tot —
calea spre carte!
(pentru cititori începători)

Cine sunt cititorii începătorii?

Pentru cititorii avansaţi...

Etichetarea materialelor, centrelor de activitate — prin imagini şi prin litere, ca de îndată ce copilul avansează, imaginile să
dispară, să rămînă numai cuvintele
Panourile: frecvenţei, de alegere, de însărcinări (prin poze şi cuvinte). Programul zilei, mesajul, dispoziţia mea, complimentele,...
Cartonaşe de identitate — ecusoane, medalioane cu simboluri ori poza copilului şi prenumele pentru acei care pot citi şi
alte date
Răsfoirea cărţilor. Lecturarea desenelor
Joaca „de-a dactilografa”
Povestiri proprii, dictate adultului (secretar), apoi „citite” colegilor, în familie
Poveşti proprii imprimate, pe casete audio, video
Teatre de păpuşi, de umbre, jucării, siluete, imagini pentru ﬂanelograf
Semnarea lucrărilor zilnic de adult şi de copil
Jocul în cărţi cu litere, începînd de la prenumele propriu
Alfabetul familiei cu poze: eu Dan, tati Ion şi eu, mami Ana şi eu, bunica...
Litere din cauciuc, aluat de joc, cuburi cu litere
Etichetarea plantelor din curte, a jucăriilor
Cuvîntul important
Cuvinte cu litere omise
Pot ﬁ copiii de 5-7 ani, pot ﬁ cei de 2-3 ani. În grupa de copii de 2-3 ani, Sandu, arătînd literele pe care le scria educatoarea
pe lucrarea lui, întrebă: „Ce-s acestea, tanti Lena?”, Ea îi răspunde: „Numele tău, SANDU”. „Asta ştiu, zise Sandu, dar acestea ces?”„Acestea sunt litere: S A N D U”, le numi ea pe ﬁecare (legato). Curiozitatea copilului nu are vîrstă. Azi vrea să ştie, azi ajută-l.
Diverse jocuri: codarea şi decodarea cuvintelor, semniﬁcaţii ascunse, anagrame, cuvinte-nemurele ...
Salată de litere, de propoziţii, de versuri.
„De-a gazetarii”: scrierea articolelor de reviste, ziare...
Pune în corespondenţă imaginea şi cuvîntul
Caiet cu cuvîntul important
Dicţionare alcătuite de copii
Elaborarea paginilor de cărţi, elaborarea cărţilor individual
Texte sparte
Copilul îi citeşte prietenului cu voce tare
Cîntece, ştiri, dramatizare, rime, excursii
Întîlniri cu scriitori, jurnalişti, producători de carte, vizite la librărie, oﬁciul poştal, casa scriitorului, teatru
Scriere creativă
Rescrieri, joc de rol
Cotidiene
Lecturi
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Fiecare copil are preferinţe proprii. De aceea pe rafturi trebuie să ﬁe mai multe tipuri de cărţi, pe placul şi înţelesul
copiilor.
Vom avea grijă ca pentru copiii pînă la 3 ani să existe carte adecvată nivelului lor de dezvoltare:

Educatorul, cunoscîndu-şi copiii,
va alege cartea adecvată, pe
placul şi înţelesul lor.

Cu foi din carton gros, cu marginile rotunjite
Durabilă şi uşor de îngrijit, confecţionată din pînză, plastic, lavabilă
Ilustrată viu, simplă, cu text scurt — cîteva cuvinte
Cu istorioare despre evenimente, lucruri, care li se întîmplă lor (casa mea, familia mea, în ospeţie la bunici, în ograda bunicului, la doctor...)
Care au imagini singulare cu un cuvînt pe pagină, prea multe detalii produc confuzie
Cărţi care explică de ce lucrurile se întîmplă într-un anumit mod

Dacă nu avem cărţi în sala de
grupă...

Scriem, elaborăm împreună cu copiii, cu familiile — părinţii, bunicii, fraţii copiilor, apelăm la copiii mai mari din grupele de
grădiniţă, la elevii din şcoală — organizăm ateliere de elaborare de carte
Împrumutăm de la biblioteca grădiniţei, a şcolii, de la biblioteca comunităţii
Împrumutăm din familiile copiilor
Rugăm consultanţa familială să ne ajute, găsim sponsori...

Care este timpul cel mai potrivit
pentru studierea cărţilor?

Perioada cea mai liniştită a zilei, după dejun ori prînz, înainte de culcare, cînd nimic nu vă distrage. Cititului îi este destinat un timp anume.

Cît timp durează studierea
cărţilor?
Dacă refuză copilul să „citească”...

Depinde de interesul copilului, de vîrsta, de starea lui şi de ce alte activităţi se întîmplă în sala de grupă.
Nu renunţaţi. Găsiţi cartea despre lucrurile care îi plac lui (maşini, culori, animale, desen animat). În unele cazuri este
necesar să citiţi singur, să vorbiţi despre pozele din ea. Inventaţi jocuri. Copilul nu va sta mult
departe, va veni să vadă ce citiţi.

... activităţi, jocuri
Pentru copiii de 1–3 ani

1. „Turul colţişorului cărţii/bibliotecii” se face cu cîţiva copiii, pînă trece tot grupul. Educatoarea prezintă lucrurile care
se aﬂă pe rafturi: într-o zi cărţile, în altă zi ilustratele, marionete, jucării..., loto, imagini de obiecte, oameni, animale,
comentează toate acţiunile, povesteşte, utilizează marionetele, propune copiilor să ia aceste lucruri, chiar dacă nu
vorbesc ei pot lua, privi, juca...
2. Citire (educatoarea citeşte, adresează întrebări, răspunde la ele, îndeamnă copiii să vorbească). Cîntă poeziile, textul,
jucîndu-se cu copilul/copiii.
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3. Joc cu loto mare — discută despre desene. Se joacă „de-a v-aţi ascunselea”: pe un ﬂanelograf sunt aşezate desene
mari; privind, discută ce este acesta, ce vezi sus, jos, sub bancă, pe copac: o păsărică, un pisoi ... educatoarea, apoi
copiii ascund un lucru, ceilalţi ţinînd ochii închişi, ghicesc/găsesc ce s-a ascuns, unde — pe, sub, lîngă, alături...
4. Ghicirea ghicitorilor: copiilor li se prezintă două imagini de lucruri pe care ei le cunosc. Se propune copiilor să le
numească. Educatoarea descrie zicînd „ghiciţi despre ce vorbesc: are blăniţă, este sur, are urechi lungi”. „Da, este
iepuraşul”.
5. Priviţi într-o carte cu imagini diferite. Propuneţi copiilor să găsească unele lucruri, locul lor în raport cu altele, să
numească culorile: aceasta este bulina roşie, găseşte (arată, numeşte) ce este roşu pe masă, pe copac (pe pagină).
6. Sortarea imaginilor după un anumit criteriu. Desene referitoare la sentimente.
7. Facem/confecţionăm cărţi. Copiilor li se spune ce vor face, pentru ce; ei lipesc imaginile, decupate de adult, pe foile
de carton. Educatoarea scrie cuvintele pe care le spun împreună despre imagini. Leagă foile, scrie denumirea cărţii, o
citesc împreună şi o pun în bibliotecă.
8. Etichete cu prenumele copiilor. Educatoarea a pregătit etichetele scrise cu litere majuscule (poate ﬁ fotograﬁa copilului), apoi împreună cu copiii le lipesc: pe patul copilului, pe dulapul cu haine, cu ştergar, pe creaţiile lor de artă.
Copiii aﬂă de ce este nevoie de etichete, educatoarea le citeşte deseori, dar nu impune copilul să o facă.
9. Cărţi cu casete, CD. Copiii privesc pagina de carte, ascultînd textul imprimat. Educatoarea arată copiilor cînd să
întoarcă foaia, ori pe casetă (CD) este imprimat un sunet de clopoţel, pentru a şti cînd să întoarcă foaia.
10. Scrisori de bucurie, pe care copilul le transmite părinţilor. Educatoarea povesteşte ce a remarcat astăzi în comportamentul copilului: ﬁe că a răsfoit o carte, ﬁe că a îmbrăcat pijamaua, a ajutat să strîngă jucăriile... La întrebarea educatoarei „Ce să scriu?”, copilul spune, educatoarea şi copilul scriu împreună, apoi citesc împreună, citesc altor copii,
citesc în familie.
Unele activităţi, jocuri sunt pentru orice vîrstă, deoarece pot suporta modiﬁcări, adaptări.
Mai degrabă, ţinem cont de vîrsta intelectuală a copiilor, decît de vîrsta cronologică.

Scaunul autorului (2,5–3 ani, 3–7 ani)
Este o ocazie formală pentru ca
un copil să prezinte grupului
toate creaţiile sale şi o carte
“publicată”, în baza cărora se
iniţiază discuţii, apoi ele sunt
incluse în colecţia bibliotecii.

Copiii ascultă cu atenţie, apoi adresează întrebări, cum ar ﬁ:
De ce ai ales acest subiect, de unde te-ai inspirat?
Cine te-a ajutat să scrii, să desenezi?
Care lucruri au fost cele mai diﬁcile şi cum ai rezolvat problemele apărute?
Care lucruri au fost cele mai plăcute? De ce?
Vin cu aprecieri, comentarii:
Mi-a plăcut cum ai scris. Am avut impresia că am văzut totul cu ochii mei.
Istorioara redată de tine m-a amuzat şi m-a înveselit.
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Modul în care ai terminat povestioara este o surpriză.
Ai reuşit să prezinţi personajul. Mie îmi este clar ce fel de om este personajul din cartea ta.
Sugestii (copiii le fac după ce au comentat lucruri frumoase, şi-au încurajat colegul): „Eu aş ﬁ scris pasajul acesta..., poate să
mai incluzi (excluzi) acel personaj, el este prea neîndemînatic, dar tu decizi dacă schimbi ori nu...”

Activitate cu subiectul „Scriitorii”— pentru copiii de 5–7 ani21
Copiii aﬂă că:

Oamenii scriu pentru a depozita gîndurile, informaţia, cunoştinţele, ideile, pentru a comunica.
Oamenii care scriu sunt numiţi scriitori, poeţi.
Ei scriu diferite lucrări: note, liste, scrisori, poezie, texte, glume, cîntece...despre ceea ce văd, aud, miroase, ating,
învaţă, simt şi gîndesc.
Scriitorii folosesc anumite semne, cîte o dată ei schimbă ceea ce au scris — redactează, apoi editează cartea.
Fiecare om poate să devină scriitor. Şi tu poţi.
Copiii vor răsfoi cărţi de diferite stiluri. Vor explora diferite instrumente de scriere. Vor participa la discuţii despre
plăcerea pe care ne-o aduc cărţile. Vor scrie scrisori, cu litere decupate, scrise de ei, le vor decora cu pene, nasturi,
frunze, ﬁbre. Copiii vor scrie/desena „O istorie despre mine”, „Aleg ce-mi place mai mult”...

Ei se pot juca:

„De-a scriitorii”, ”De-a librăria” — educatorii organizează întîlniri cu scriitori, poeţi, jurnalişti, vizite la librărie. Copiii
şi educatorii, părinţii cu copiii scriu cărţi, despre sine, despre familie, despre cei dragi, aduc cărţi de acasă, albume cu
copiii din grupă, cu familiile, confecţionează reviste cu imagini decupate, ziare, construiesc rafturi, „aparat de casă”,
alte atribute pentru joc.
„De-a gazetarii”: copiii vor intervieva ﬁe părinţi, ﬁe colaboratori ai grădiniţei despre lucrul lor. Pot merge la locul de
lucru, lua interviu, fotograﬁa, căuta versuri, proverbe despre aşa meserie, desena. Sala de grupă se va transforma
într-un atelier de editare a unui ziar ori carte. Copiii vor scrie, vor decora articolele, vor lansa ziarul.
„De-a biblioteca” — ﬁecare copil are ﬁşa proprie, în care scrie data, ce carte a luat, cînd a adus-o — educatoarea ia
notiţe despre cum a redat copilul conţinutul, a citit singur ori ce i s-a citit din carte.

Activităţi „Aşa creşte scriitorul”
Cartea ne informează, cu ea trăim emoţii. O putem valoriﬁca, dacă putem citi. Pe copiii mici îi atrage cartea prin felul ei de a ﬁ, parcă e vie, întorci foile şi vezi alte lucruri, mereu e altfel, mereu se schimbă, nu ca jucăria, care rămîne
mereu aceeaşi. Cu timpul cînd le citeşti, ei îţi zic: „Hai, ială”, „Mai citeşte”, „Ce scrie aici”, ... „Vreau să-ţi citesc”.
21

Kostelnik, Marjorie J. (ed.) et al.,Teaching young children using thems, Barnes & Noble, 1991.
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Toţi copiii imită limbajul scris, prefăcîndu-se că scriu „de-adevăratelea”. Mîzgălelile pe hîrtie ale copiilor de 2–4 ani
progresează. Lor le place să imite adulţii, să deseneze litere, îşi „semnează” lucrarea, „scriu” scrisori, documente, liste
de cumpărături. Aceste exerciţii timpurii sunt importante, copilul înţelege că literele tipărite se citesc, că ﬁecare literă
reprezintă un sunet, că între cuvinte este un interval, între rînduri este distanţă. Ulterior, în sala de grupă, vedem copii
adunaţi la masa de scris, „scriind”/scriind în continuu pagină după pagină, iar apoi arătîndu-le tuturor „opera” pe care
au produs-o. Unii copii copiază cuvintele scrise din sala de grupă, alţii, privind o carte cu ilustraţii, spun semenilor săi
„povestea”, prefăcîndu-se că citesc.
Secvenţe din experienţa copiilor:

În sala de grupă (copii de 2–3 ani) este adusă o gîscă. Copiii au observat-o, au hrănit-o cu tot felul de mîncare:
porumb, pîine, ceapă, morcov, carioca (prin ea au constatat că gîştei îi place culoarea verde, deoarece ea
mereu apuca cu ciocul carioca verde).
Educatoarea a pregătit vopsea cu amidon şi cîteva picături de şampon. Împreună au luat amprentele labelor cîştei, apoi au lăsat amprentele mînuţelor. La un moment, educatoarea a spus copiilor că au o scrisoare;
citind-o au constatat că e adresată gîştei, expeditorul ﬁind gînsacul care a rămas acasă, la bunica în curte.
Copiii au fost motivaţi să „scrie” gînsacului răspuns, deoarece gîsca nu ştia să scrie.
Cîţiva copii împreună cu educatoarea s-au aşezat la o masă: au compus împreună şi ﬁecare din propria
dorinţă a „scris” răspuns la scrisoare — trei din ei mîzgăleau, iar o fetiţă a scris patru rînduri de semne legate
unul de altul, de aceeaşi mărime, respectînd direcţia orizontală (foaia nu avea liniatură). Copiii erau foarte
implicaţi. Aceşti copii au văzut cum educatoarea scrie vorbele (gîndurile), pe care le spun ei prin semne şi au
vrut şi ei să facă acelaşi lucru.
Acest lucru este interesant pentru copii, dacă nu li se impune, dacă au mult timp pentru joacă, pentru explorat îndeajuns obiecte, ca să înţeleagă sensul cuvintelor care le reprezintă (cum a fost gîsca, gînsacul, scrisoare pentru el ...) Ei au
avut ocazia să se bucure că sunt autori, că au „scris”, s-au simţit plini de importanţă, pentru că au realizat un lucru util
În altă sală de grupă (copii de 2-3 ani), educatoarea a adus pe rînd mai multe vietăţi, care au lăsat urmele labelor
pe hîrtie; copiii, la sfîrşitul săptămînii, privindu-le, au recunoscut ale cui sunt urmele, au pus pe foaie jucăria şi
imaginea corespunzătoare, educatoarea scria cuvintele: raţa, pisica, cocoşul.
Mulţi copii au luat carioca şi au început să „scrie” şi ei ceea ce a scris educatoarea. Doi copii şi-au „scris prenumele
FFFLO (Florin, TAAA (Tania)”.
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Copiilor le place mult să primească, să scrie scrisori; aceasta ne-au dovedit-o cei de 5-6-7 ani. De cele mai multe
ori ei corespondează cu părinţii. Nu toţi pot citi, buchisesc, sunt ajutaţi de colegi, de educatoare. Copiii scriu scrisori, bileţele colegilor, prietenului din alt grup, pe care încă nici nu-l cunosc (după număr trei la trei.) Scrisorile
îi îndeamnă pe copii să înveţe a citi, a scrie, să se joace „de-a poştaşul”. Elaborarea cărţilor de buzunar, devenită
o pasiune a copiilor, a făcut ca ei să ﬁe respectuoşi şi atenţi cu cartea — s-a înteţit explorarea cărţilor, a încetat
ruperea lor.
În timpul cînd copilul învaţă a scrie, oferiţi-i şansa să se bucure de ceea ce a reuşit să facă,nu-l corectaţi în public
ca să nu se ruşineze. Copiii însuşesc regulile scrisului nu de la noţiuni, ci jucîndu-se, utilizînd cuvîntul, făcînd
asociaţii, modelîndu-l, bucurîndu-se prin acest cuvînt.
Recomandări pentru cadrele
didactice şi părinţi privind
conversaţia şi convorbirea

Recomandări generale privind
organizarea activităţilor de
povestire

Valoriﬁcaţi convorbirea în calitate de metodă didactică eﬁcientă pentru dezvoltarea vorbirii dialogate a copiilor de
1-4 ani, iar conversaţia pentru copiii de 4-7 ani
Variaţi caracterul întrebărilor adresate în cadrul convorbirilor şi conversaţiilor
În cadrul convorbirilor respectaţi un raport de 1:1, iar în conversaţie 1:3, privind activitatea verbală a adultului şi copilului. Respectaţi un raport al activităţilor verbale adult — copil prioritar în favoarea copilului;
Stimulaţi şi susţineţi orice tentativă a copilului de a întreţine o convorbire ori conversaţie
Abordaţi subiecte variate în convorbire (despre jucării, animale, familie, părţile corpului, îmbrăcăminte, produse
alimentare etc. ) şi în conversaţie (despre natură, ﬂoră, faună, societate, relaţii interpersonale, morală, estetică)
Aplicaţi şi tehnici didactice moderne în scopul dezvoltării vorbirii dialogate la copii (spre exemplu: Brainstorming,
Masa rotundă, Cercul)
Stimulaţi copiii să răspundă, dar şi să adreseze întrebări
Favorizaţi însuşirea de către copii a normelor eticii comunicării (să asculte interlocutorul cu interes, să intervină binevoitor în timpul optim)
De la 1 la 3 ani:
Stimulaţi copiii să exploreze jucăriile şi obiectele, să răspundă la întrebări privind descrierea lor.
Organizaţi cu copiii convorbiri, conversaţii individuale şi în grupuri mici despre jucării, obiecte, solicitînd expuneri
din două-trei cuvinte.
Selectaţi jucării ce atrag atenţia copiilor (culoarea, forma, mărimea clar evidenţiate) identice ca nume, dar variate ca
aspect.
Valoriﬁcaţi jocul în scopul formării competenţelor descriptive („Găseşte şi descrie”).
Organizaţi examinarea consecutivă a jucăriilor, comparaţi-le, caracterizaţi asemănările şi deosebirile dintre ele,
activizaţi lexicul copiilor, „ascundeţi” jucăriile ( astfel ca să ﬁe uşor găsite de către copii), propuneţi-le copiilor să le
găsească; găsindu-le, solicitaţi să le descrie.
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De la 3 la 5 ani:
Stimulaţi copiii să descrie independent, să alcătuiască naraţiuni despre jucării, obiecte naturale.
Anticipaţi compunerea povestirilor despre jucării cu explorarea lor, concretizînd particularităţile aspectului exterior
şi modul de existenţă a ﬁinţei întruchipate în jucărie, selectaţi comparaţii, noţiuni, expresii frazeologice (ex. vulpea
vicleană, iepurele fricos, veveriţa jucăuşă).
Puneţi întrebări ce ar asigura perceperea şi cercetarea atentă a jucăriilor: de la receptarea ei integrală la evidenţierea
semnelor esenţiale, fapt ce va stimula copiii să reﬂecte în ce consecutivitate vor descrie jucăria şi va asigura respectarea logicii descrierii.
Formaţi copiilor reprezentări elementare despre structura povestirii, naraţiunii ( început, mijloc, sfîrşit) prin oferirea
schemei povestirii ce urmează a ﬁ compusă împreună cu educatorul.
Valoriﬁcaţi exerciţiile didactice („Cum este?”), jocurile didactice („Magazinul de jucării”), ghicirea, dar şi compunerea
ghicitorilor descriptive despre jucării.
De la 5 la 7 ani
Solicitaţi descrieri mai complete, logice, laconice, consecutive, fără omiterea semnelor esenţiale, neadmiterea
repetărilor, cu utilizarea mijloacelor lingvistice concrete, a expresiilor frazeologice etc.
Propuneţi copiilor să compună independent povestiri pe baza unei jucării sau a unui set de jucării, determinînd
tema, dezvăluind subiectul şi respectînd compoziţia.
Stimulaţi copiilor să compună independent ghicitori (să descrie jucăria fără a o numi, să participe în jocuri didactice
ce solicită descrieri ( „Cadourile”).
Organizaţi activităţi care, pornind de la naraţiuni despre jucării, obiectele naturale (fructe, legume, rechizite şcolare
etc.), să se dezvolte în înscenări, dramatizări, jocuri simbolice.
Formarea competenţei de a
povesti în baza imaginilor

Sfaturi privind organizarea povestirilor bazate pe memorie

Etape:
etapa pregătitoare speciﬁcă pentru vîrsta preşcolară mică, în care are loc extinderea vocabularului, activizarea vorbirii, formarea competenţelor iniţiale de a percepe tabloul şi a răspunde la întrebări pe baza conţinutului lui;
etapa speciﬁcă pentru vîrsta preşcolară medie de compunere a povestirilor în baza tablourilor cu oferirea
întrebărilor şi apoi a modelului de povestire a educatorului;
etapa (speciﬁcă pentru vîrsta preşcolară mare) de compunere independentă a povestirilor în baza tablourilor (toate
tipurile) cu suport minim din partea adultului.
• Demaraţi procesul de pregătire pentru compunerea povestirilor bazate pe memorie în vîrsta preşcolară mică
prin organizarea convorbirilor despre jucăriile preferate, animalele îndrăgite, familie şi alte subiecte ce prezintă
interes pentru copil.
• În vîrsta preşcolară medie organizaţi povestiri ce reﬂectă experienţa trăită de către copii (despre ajutorul acordat mamei, ce au văzut în parc , cum au sărbătorit ziua de naştere) pe baza întrebărilor adultului, a începutului
oferit. Întîi organizaţi cu copiii povestiri bazate pe experienţa de viaţă colectivă, apoi pe experienţa de viaţă
individuală.
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•

În vîrsta preşcolară mare stimulaţi copiii să compună independent povestiri bazate atît pe experienţa de viaţă
colectivă, cît şi pe experienţa de viaţă individuală. Oferiţi modele impresionante, adresaţi întrebări, demonstraţi
material intuitiv în cazurile cînd copiii întîlnesc diﬁcultăţi. Încurajaţi copiii pentru orice progres atestat în manifestarea competenţelor de a povesti. Organizaţi cu copiii activităţi de compunere a scrisorilor, selectînd pretexte ce
ar stimula activitatea verbală a copiilor. Prezentaţi şi analizaţi preventiv algoritmul adecvat al unei scrisori.

Activitatea tematică „Puişorul” — pentru copiii de 1–3 ani
Centrul de
ALFABETIZARE/BIBLIOTECĂ

Activitatea se organizează cu copii de 1,6 ani — 2 ani. Educatoarea spune copiilor că le-a adus pe cineva, îi roagă să se
aşeze pe scăunele şi-i pregăteşte pentru observare: Staţi liniştiţi. Am o surpriză pentru voi... Imediat vă aduc un ....puişor.
(Educatoarea se aşază pe scaun şi ţine puişorul în mînă. Copiii sunt curioşi, iar educatoarea porneşte o discuţie despre
puişor demonstrînd cu mîna dreaptă ochii, ciocul, codiţa, picioruşele, gheruţele, aripile, rostind clar, lent, intensiv, repetat
cuvintele respective. Netezind apoi puişorul, emite: ,,Piu, piu, piu’’. Invită copiii mai aproape, îi lasă să-l atingă pentru a-i
simţi penele şi căldura corpului. Îi întreabă unde-s ochii, ciocul, coada, picioruşele, gheruţele, stimulînd copiii să repete
cuvintele, nume ale părţilor corpului, onomatopeele piu, piu.
Educatoarea începe o poezie despre puişor. Încet, copiii încep să repete după ea.
În centru sunt expuse cărţi cu imagini cu puişori.

Centrul de ŞTIINŢE

Observările asupra animalelor lasă amprente adînci în memoria copilului
Dacă copiii se obişnuiesc cu puişorul, acesta poate ﬁ lăsat pe covoraş şi se poate organiza observarea comportamentului lui: Puişorul păşeşte. S-a oprit. Întoarce capul. Priveşte la noi. Piuie. Ciuguleşte. Se poate discuta despre ce mănîncă
puişorul, dacă au puişori acasă, cum trebuie îngrijiţi pentru a ﬁ sănătoşi.
După ce copiii l-au privit, l-au atins, l-au observat, educatoarea spune: ,,Puişorul trebuie să meargă acasă să doarmă, că e
mic şi trebuie să crească. Îl duc ca să nu se supere pe noi.’’

Centrul de CONSTRUCŢII

Abilitatea de comunicare verbală, activizarea lexicului, formelor gramaticale etc. se formează prin exersări
repetate în orice situaţie oportună.
Construirea unui adăpost pentru puişor. Realizarea unui coteţ.
Realizarea unor construcţii simple pentru puişor ,,Podişor”, ,,Cărăruşă”, înscenînd ulterior cu ajutorul jucăriilor situaţia
,,Puişorul se plimbă pe cărăruşă’’.
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Centrul de ARTĂ

Umplerea cu culoare a contururilor puişorului (desenate de către educator).
Realizarea din petece de material a unei hăinuţe pentru puişor.
Realizarea din plastilină a mîncării pentru puişor sau a unui coşuleţ unde să doarmă.

Centrul de NISIP ŞI APĂ

Modelarea din nisip, cu ajutorul formelor, a unui părculeţ pentru puişor.

Activitatea tematică „Grădiniţa noastră” — pentru copiii de 3–7 ani
Exemplu de desfăşurare a
activităţii:

Tema zilei sau a săptămînii poate ﬁ „De la Grădiniţă la Şcoală”.
Copiii aduc poze din viaţa lor la grădiniţă şi îşi amintesc împreună cu educatoarea de vizita pe care au făcut-o la şcoală.
Le spune că în timpul apropiat copiii îşi vor lua adio de la grădiniţă, plecînd la şcoală. Ei îşi vor aminti despre grădiniţă,
vor povesti despre ea noilor colegi. În acest context, se înaintează propunerea de a conversa despre (viaţa) experienţa
trăită de copii în instituţia preşcolară.

Introduceţi copiii în atmosfera
temei

I parte. Localul grădiniţei de copii.
Plecînd la şcoală, veţi ﬁ rugaţi să vă prezentaţi: de la ce grădiniţă aţi venit. Ce credeţi că vă vor întreba colegii? (Unde este
grădiniţa ta? Cum se numeşte? Era mare? Cîte etaje avea? Cîţi copii eraţi în grupă? De ce v-a plăcut la grădiniţă? Ce
lucruri amuzante s-au întîmplat acolo? Care moment al zilei îţi plăcea cel mai mult? etc.)

Oferiţi explicaţiile necesare.

Amintiţi-vă de şcoala în care aţi fost recent. Ce v-a impresionat? Ce v-a îngrijorat? Prin ce se deosebeşte de grădiniţă? E mai
mare? E mai mică? Copiii pot aduce imagini cu şcoli sau pot aduce desene făcute de ei cu şcoala care le-ar plăcea lor.
Explicaţi-le colegilor cum se ajunge de la poarta grădiniţei în grupa voastră. Pe unde treceţi? Care este traseul? (etajul,
încăperile de la dreapta, la stînga, holul etc.)

Stabiliţi tangenţă între aspectele
abordate.

Pentru a vă orienta bine în localul şcolii şi pentru a învăţa cum trebuie să ne purtăm într-o şcoală să ne închipuim
următoarele situaţii:

Stimulaţi copiii să-şi imagineze
diferite situaţii.

A II-a parte. Normele de comportare în grădiniţă şi în şcoală
Să ne închipuim că o mămică cu un copil au nimerit în sala de grupă şi întreabă copiii cum să nimerească de aici în cabinetul
directoarei”.
sau
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Sunteţi în cabinetul metodic şi cereţi DEX-ul.....
Împărţiţi copiii în microgrupuri pentru a pregăti şi prezenta cum vor rezolva ambele situaţii. Împreună vor stabili lista
regulilor de adresare, de a merge pe culoare, vor trasa itinerarul pînă la cabinetul directoarei etc.
Abordaţi microsubiecte ce
satisfac interesele copilului,
acordînd atenţie modului în care
copiii comunică, se adresează
unul celuilalt.

A III-a parte. Despre jocurile copiilor în grădiniţă
Propuneţi copiilor să joace unul sau mai multe jocuri în grupuri diferite. Urmăriţi cum respectă regulile. Extindeţi
discuţia: La şcoală voi, probabil, veţi povesti colegilor de clasă nu numai despre jocurile preferate, ci şi despre faptul cum aţi
îngrijit plantele pe straturi, ce activităţi aţi realizat la grădiniţă, cum v-aţi distrat la sărbători. Eu vă ofer poze cu momente din
viaţa voastră din grădiniţă, pentru a vă uita la ele în perechi.
Unele prezintă momente de la activităţi, altele — de la sărbători etc. Seara vom expune pozele într-un album care se va
păstra ca amintire în grădiniţă.
Pornind de aici, activitatea se poate desfăşura în continuare în centre de activităţi pe care copiii şi le aleg. Materialele
sunt la dispoziţia copiilor. Iar educatoarea îi poate ajuta în alegerea tipului de activitate pe care-l pot desfăşura în ﬁecare
centru.

Centrul de ALFABETIZARE/
BIBLIOTECĂ

La centrul de alfabetizare, copiii pot „scrie”, „citi” o poezie despre grădiniţă, despre şcoală, pot căuta în cărţi imagini cu
şcoala şi cu elevi, pot realiza povestiri pornind de la pozele realizate în grădiniţă.
Pot descrie „într-o ﬂoare” cum vor să ﬁe învăţătoarea lor, prietenii noi, şcoala...Pe masă sunt petale colorate decupate de
copii, pe care ei vor scrie şi le vor lipi pe foaie, lucrînd cîte trei copii împreună.

Centrul de CONSTRUCŢII

Copiii realizează construcţii predestinate copiilor mai mici din grădiniţă, ori construcţii necesare pentru instruirea în
şcoală. Pot construi şcoala în care vor să înveţe. (Educatoarea le va propune cutii cu sugestii: copaci, ﬂori pentru răzoare...
confecţionate de copii.)

Centrul de ARTĂ

Realizarea unor lucrări pentru o miniexpoziţie tematică ,, Noi plecăm la şcoală’’ ori ,,Adio , grădiniţă’’.
Desene, picturi, colaje.

Centrul de JOC SIMBOLIC

Crearea condiţiilor şi iniţierea copiilor pentru organizarea jocurilor simbolice ,,De-a şcoala’’ , ,,De-a grădiniţa’’. Pot rezolva
problema Mărioarei, care vrea să plece la şcoală şi şi-a pregătit o cutie mare cu de toate: cărţi, birotică, lingură maremare, păpuşa, fructe, ... Copiii pun numai lucrurile necesare în ghiozdan.
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Formarea corectitudinii gramaticale a vorbirii
Recomandări pentru educatori

Respectaţi condiţiile ce favorizează însuşirea de către copii a aspectului gramatical al vorbirii:
– crearea mediului lingvistic beneﬁc, ce oferă modele de vorbire corectă;
– cunoaşterea specială a copiilor cu formele gramaticale diﬁcile;
– anticiparea apariţiei greşelilor de ordin gramatical;
– corectarea la timp a greşelilor gramaticale atestate;
– formarea competenţelor de vorbire gramaticală corectă în practica de comunicare verbală.

De la 1 la 3 ani

Stimulaţi copiii să imite formele gramaticale corecte, să conştientizeze sensul formelor gramaticale.
Demonstraţi copiilor că normele gramaticale prezintă exprimarea unor relaţii concrete din viaţă.
Valoriﬁcaţi la maxim materialul intuitiv pentru realizarea obiectivelor de formare a structurii gramaticale a vorbirii
copiilor.
Implicaţi-vă constant în formarea la copii a competenţelor de utilizare corectă a formelor gramaticale, oferindule modele, repetîndu-le, apoi stimulînd copiii să le preia. Urmăriţi cum vorbesc copiii, interveniţi la timp în caz de
necesitate (atît în cadrul activităţilor, jocurilor, dar şi în comunicarea cotidiană).
Iniţiaţi activitatea de formare a competenţelor de compunere a propoziţiilor prin:
– utilizarea cărţilor, a tablourilor, crearea situaţiilor de comunicare, organizarea jocurilor didactice cu jucării,
înscenărilor etc.;
– compunerea propoziţiilor simple, apoi dezvoltate (cu părţi omogene) pe baza întrebărilor, modelelor cu demonstrarea concomitentă a materialului intuitiv.

De la 3 la 5 ani

Oferiţi-i copilului independenţă în crearea formelor gramaticale ale cuvintelor.
Extindeţi cerinţele faţă de corectitudinea vorbirii copilului.
Formaţi aspectul gramatical al vorbirii în conexiunea cu dezvoltarea vorbirii monologate.
Contribuiţi la formarea competenţelor de compunere a propoziţiilor dezvoltate, a frazelor prin aplicarea
următoarelor metode:
– convorbiri în baza tablourilor, jucăriilor, situaţiilor cotidiene, solicitînd de la copii răspunsuri complete la întrebări;
– exerciţii didactice:
• completarea propoziţiilor cu cuvintele omise;
• completarea frazelor cu lacune;
• compunerea propoziţiilor în baza a două tablouri cu subiect apropiat;
• compunerea independentă a propoziţiilor cu cuvinte la forme gramaticale diﬁcile, cu sintagme propuse cu
cuvinte dislocate haotic la forma gramaticală iniţială, cu prepoziţii oferite etc.

De la 5 la 7 ani

Învăţaţi copiii să utilizeze corect forma gramaticală a tuturor cuvintelor din lexicul lor activ.
Cultivaţi la copii necesitatea de a vorbi corect şi o atitudine critică faţă de erorile gramaticale din vorbirea lor şi a altora.
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Perfecţionaţi structura gramaticală a vorbirii prioritar în strînsă legătură cu dezvoltarea vorbirii coerente.
Aplicaţi, adecvat vîrstei, metodica, de realizare a obiectivelor formării corectitudinii gramaticale a vorbirii:
– reducerea numărului de jocuri cu jucării în favoarea celor cu tablouri şi exerciţiilor gramaticale;
– prezentarea modelului de vorbire corectă nu numai de către educator, ci şi de către semeni.
Transpuneţi copiii în situaţia vorbirii scrise (,,Compunerea scrisorilor’’, „Prieteni”, ,,Citirea scrisorilor de la Neştiilă’’,
,,Citirea scrisorilor nimerite sub ploaie’’ etc).
Implementaţi în lucrul cu copiii exerciţii şi jocuri didactice, repovestirea operelor.

Formarea culturii sonore a vorbirii
Sfaturi pentru realizarea
eﬁcientă a obiectivelor privind
formarea culturii sonore a
vorbirii

Nu uitaţi că de calitatea însuşirii
aspectului sonor al vorbirii
depinde calitatea înţelegerii
semniﬁcaţiei ei!
Sistemul acţiunilor pedagogice
privind pregătirea pentru analiza
sonoră (3-4 ani, grupa mică)

Pentru formarea la copii a competenţelor de pronunţie corectă:
– Folosiţi orice situaţie pentru a exersa pronunţia corectă (curge apa — „sss..”, bate vîntul — „vvvvv..”), orice activitate
– sistematic organizaţi cu copiii activităţi didactice speciale şi extradidactice;
– îmbinaţi continuu prezentarea modelului de pronunţie cu exercitări active ale copiilor;
– începeţi cît mai timpuriu formarea competenţelor de pronunţie (vîrsta la care demaraţi activitatea e mai
semniﬁcativă decît durata instruirii);
– asiguraţi dezvoltarea concomitentă a ﬂexibilităţii aparatului verbal, respiraţiei verbale şi auzului verbal;
– stimulaţi conştientizarea de către copil a pronunţiei proprii;
– respectaţi următoarele etape de lucru:
pregătitoare — presupune pregătirea aparatului articulator, a auzului şi a respiraţiei verbale;
pronunţia sunetului;
consolidarea şi automatizarea pronunţiei sunetului;
diferenţierea pronunţiei sunetelor apropiate ca sonoritate.
Pentru formarea expresivităţii intonaţionale a vorbirii, exersaţi iniţial toate calităţile vocii (intensitatea, înălţimea,
tempoul, timbrul);
Identiﬁcaţi diﬁcultăţile întîlnite de către copil în asimilarea laturii sonore a vorbirii şi diferenţiaţi instruirea.
Conlucraţi cu părinţii, medicul, logopedul în cazul atestării copiilor cu diﬁcultăţi.

Conţinutul lucrului
Evaluarea auzului copiilor
Dezvoltarea auzului general
Dezvoltarea atenţiei auditive
Evidenţierea sunetelor vorbirii
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Reactualizarea ,,cîntecelor- sunete’’, exersarea în pronunţia sunetelor date şi a versurilor ,,îmbibate’’ cu ele, a cuvintelor cu variată intensitate a vocii la o expiraţie lentă.
Audierea povestirii didactice despre cîntecul-sunet [c] , demonstrarea articulării sunetului [c].
Jocuri utilizînd cîntecul-sunet, pronunţarea sunetului [c] izolat în convorbire pe baza conţinutului textului didactic.
Jocuri de exercitare a pronunţiei sunetului [c] în silabe, cuvinte în frămîntări de limbă (în cor, în grupe mici, perechi,
individual).
Jocul didactic cu tablourile în denumirea cărora se conţine sunetul [c], (,,Ce a dispărut?’’)
Audierea şi recitarea poezioarelor ,,îmbibate cu sunetul’’ [c].
Jocuri de constatare a prezenţei sunetului-cîntec [c] în cuvintele rostite de educator.

Exemple de activităţi pentru
copiii de 4 ani privind sunetul „C”

Dezvoltarea lexicului
Recomandări metodice privind
realizarea eﬁcientă a obiectivelor
de dezvoltare a lexicului:

•
•
•
•
•
•

Dezvoltarea unitară a lexicului şi a percepţiei, reprezentărilor, gîndirii copiilor
Axarea pe cogniţia (cunoaşterea) activă, acţională a mediului
Interrelaţia dintre conţinutul activităţii de dezvoltare a vocabularului şi capacităţile de cunoaştere, capacităţile
intelectuale ale copilului
Valoriﬁcarea materialului intuitiv ca bază pentru stimularea activităţii cognitive şi verbale a copilului
Interconexiunea realizării tuturor obiectivelor de dezvoltare a vocabularului, formării laturii gramaticale, fonetice a
vorbirii, dezvoltarea vorbirii coerente
Semantizarea continuă a lexicului
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Demaraţi dezvoltarea lexicului (în contextul socializării personalităţii copilului) concomitent cu introducerea copilului în noul context social.
Dezvoltaţi capacitatea de a generaliza pe baza sensului cuvîntului (generalizări de specie şi de gen la 3 ani).
Însoţiţi acţiunile proprii şi ale copilului de cuvînt.
Organizaţi jocuri, plimbări, observări (examinări), cu copiii, dar şi activităţi didactice:
– de familiarizare primă cu obiectele şi fenomenele realităţii;
– de aprofundare a cunoştinţelor despre obiectele şi fenomenele realităţii (familiarizarea cu materialele, calităţile şi
însuşirile lor).
Împlementaţi metode adecvate vîrstei pentru dezvoltarea vocabularului copiilor (examinarea, cercetarea jucăriilor,
obiectelor, jocuri didactice („Găseşte jucăria”, „Ghici ce s-a întîmplat”, „Pipăie şi ghiceşte” etc.), povestirea operelor
artistice cu implicarea copiilor, recitarea şi memorizarea poeziilor, jocuri mobile cu versuri, exerciţii lexicale simple
(„Dezmiardă cuvîntul”, „Spune altfel”).

La 4-5 ani

Continuaţi să extindeţi lexicul copiilor, dezvoltînd concomitent capacitatea de a generaliza, de a forma noţiunile
respective (în special de gen).
Organizaţi cu copiii examinări ale obiectelor localurilor necunoscute, excursii (în natură, la magazin, la construcţii
etc.), observări, conversaţii, descrieri şi compunerea ghicitorilor despre jucării, exerciţii şi jocuri lexicale, jocuri didactice „Săculeţul fermecat”, „Ghiceşte ce s-a adăugat”, înscenări şi dramatizări cît şi activităţi didactice:
– de comparare a obiectelor;
– de formare a noţiunilor de gen.

De 5 la 7 ani

Intensiﬁcaţi activitatea asupra laturii semantice a cuvîntui, continuaţi să dezvoltaţi capacitatea de a generaliza pe
baza sensului cuvîntului.
Familiarizaţi copiii cu cuvîntul nou, inserîndu-l într-un anumit context (contextul minim — sintagma, propoziţia).
Organizaţi cu copiii examinări mai detaliate ale obiectelor, ale naturii vii şi inerte, ale localurilor, excursii îndepărtate
(în natură, la bibliotecă, la poştă, la şcoală, la locurile de muncă ale părinţilor), activităţi didactice nominalizate şi în
vîrsta precedentă.
Activizaţi vocabularul copiilor prin valoriﬁcarea tablourilor, literaturii artistice, exerciţiilor şi jocurilor didactice orientate spre:
– utilizarea de către copii a denumirilor de obiecte şi a caracteristicilor lor (semnelor speciﬁce);
– clasiﬁcarea şi generalizarea obiectelor;
– marcarea prin cuvinte a diferitelor clase de obiecte în baza diferitelor speciﬁcări (transportul — rutier, aerian,
maritim, maşină — agricolă, militară);
– omiterea obiectelor şi cuvintelor dintr-o clasă nepotrivită („Găseşte obiectul, cuvîntul de prisos”: masă, scaun,
fotoliu, pahar, pat, rochie);
– selectarea cuvintelor ce codiﬁcă generalizarea de specie pentru cuvîntul ce desemnează o noţiune de gen („Ce
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produse se vînd într-un magazin alimentar? ”, „Ce fructe cresc în livadă ?”);
– selectarea cuvintelor ce marchează noţiuni de gen corespunzător cuvintelor-noţiuni de specie enumerate (ceapa,
cartoful, morcovul — ..., cratiţa, ceainicul, farfuria, cana — ...);
– generalizare prin confruntare (privighetoarea e pasăre, iar albina … ?, puloverul e haină, iar sandalele... ? );
– compunerea sintagmelor şi a propoziţiilor cu cuvinte, noţiuni de specie şi gen.
Extindeţi semniﬁcaţia cuvintelor prin procedee precum:
– lămurirea semniﬁcaţiilor cuvintelor prin demonstrarea tablourilor;
– confruntarea cuvintelor (a îmbrăca ce…?, a încălţa ce... ?,);
– explicarea etimologiei cuvintelor (frigider — produce frig, subsol — sub nivelul solului);
– compunerea sintagmelor şi a propoziţiilor cu cuvîntul lămurit;
– lămurirea sensului cuvîntului cu alte cuvinte apropiate ca semniﬁcaţie (vesel — bucuros, ager — isteţ);
– selectarea antonimelor pentru cuvîntul nou (murdar — îngrijit, curat, plăcut);
– compararea cuvintelor după sonoritate, selectarea cuvintelor rimate.
Variaţi modalităţile de extindere a lexicului cu jocuri cu:
antonimele:
– selectarea antonimelor pentru cuvîntul dat (uşor — ..., mare — ...);
– selectarea antonimelor din operele folclorice: ”Munca te ridică, iar lenea te strică”, „Pregăteşte-ţi sania — vara, iar
căruţa — iarna”;
– completarea propoziţiilor cu antonime: Vara e cald, iar iarna...(e frig); Ziua e luminos, iar noaptea ... (e întunecos);
– compunerea propoziţiilor şi a naraţiunilor cu antonimele.
sinonimele:
– selectarea sinonimelor pentru cuvîntul dat;
– explicarea selectării cuvintelor în şirul de sinonime;
– înlocuirea sinonimului în propoziţie, analiza semniﬁcaţiilor;
– compunerea propoziţiilor cu sinonime;
– compunerea povestirilor cu şiruri de sinonime.
cuvintele polisemantice:
– explicarea şi compararea semniﬁcaţiilor cuvintelor polisemantice;
– selectarea cuvintelor apropiate ca sens pentru ﬁecare semniﬁcaţie a cuvintelor polisemantice (verde deschis, spaţiul
deschis);
– selectarea antonimelor pentru ﬁecare semniﬁcaţie a cuvîntului polisemantic (deschis — întunecat (culoare), deschis
— închis (uşă), deschis — închistat (persoană));
– compunerea propoziţiilor cu cuvinte polisemantice;
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– desenul tematic (prezentarea cuvîntului polisemantic în calitate de temă);
– selectarea cuvintelor polisemantice din textele artistice, inclusiv folclorice;
– compunerea povestirilor, poveştilor cu utilizarea cuvintelor polisemantice (ca temă, în conţinut).

Includerea limbajului, citit-scrisului în programul zilei
Pregătirea mediului cu participarea copiilor
şi a părinţilor

Interacţiuni
adulţi — copii, adulţi — adulţi, copii — copii

Sosirea

Panoul frecvenţei „Eu astăzi sunt aici”
Copiii pot avea poza pe el, ori cartonaşe pe care le pun
în buzunarele de pe panou, pot scrie pe panou: prenumele, numărul de ordine, ora sosirii.
Panoul „Dispoziţia mea”. Pregătiţi-vă pentru a lua notiţe
cînd observaţi copiii (foiţe/carneţele, pix)
Panoul responsabilităţilor, unde puteţi pune
instrucţiuni pentru unele operaţii, pe care trebuie să le
facă copiii în cadrul serviciului.
Aﬁşaţi întrebarea zilei (propusă de copil ori de adult),
la care copiii care pot scrie vor răspunde în scris. Panoul mesajelor pentru copii, familii.

Conversaţii informale cu copiii şi membrii familiei care
au însoţit copilul.
Vorbiţi cu copilul, adresaţi întrebări, jucaţi-vă cu el.
Copiii pun cartonaşele cu numele propriu în
buzunăraşul panoului, ori scriu în agenda lor data şi
cum se simt.
Copiii pot alege cu ce să ajute grupul astăzi.
Citiţi împreună instrucţiunile, întrebarea zilei.
Copiii împreună cu părinţii citesc mesajele.

Adunarea în grup

Ţineţi în cîmpul de vedere al copiilor şi părinţilor programul zilei.
Aﬁşaţi cuvintele unei poezii, cîntec, proverb, vocabularul temei.
Pregătiţi cartonaşe cu numele copiilor pentru a-i activiza, a-i ajuta să respecte regulile de comunicare.
Pregătiţi cărţi, materiale pentru a le utiliza în ziua
respectivă, cu care vor lucra copiii.

Faceţi referinţă la programul zilei.
Citiţi, recitaţi, cîntaţi, organizaţi jocuri de limbaj.
Revedeţi panourile, lucraţi cu ele: citiţi, număraţi, aﬂaţi
numărul total, comparaţi, faceţi deduceri.
Rugaţi copiii să împărtăşească noutăţile, să prezinte
informaţiile (oral, desenate, scrise).
Prezentaţi, citiţi cărţi împreună cu tot grupul.
Invitaţi experţi, rugaţi copiii să pregătească întrebări,
să le scrie (ei ori d-stră) pe o coală de hîrtie.
Scrieţi răspunsurile, istorioarele în baza excursiilor.
Stabiliţi împreună regulile grupului. Scrieţi-le, apelaţi la
ele cînd apare necesitatea.

191

CÎTEVA RECOMANDĂRI METODOLOGICE

Alcătuiţi panoul de alegeri pentru domeniile de interes
— centrele de activitate şi cartonaşe cu numele copiilor.
Pregătiţi registrul „Bursa muncii” care oferă copiilor
centre de activitate în ﬁecare zi, ori pregătiţi foi pe
mesele respective în centre pentru ca ei să-şi scrie
prenumele.
Puneţi în ﬁecare centru cărţi pentru studiere, informare, amuzare, imagini pentru a promova discuţii
şi scriere. Aﬁşaţi instrucţiuni însoţite de cuvinte, de
imagini, reguli de utilizare a anumitor materiale, reguli
de comportare pentru a colabora eﬁcient ..., pentru
activităţile de rutină. Faceţi referinţă la ele cînd este
nevoie.
Oferiţi copiilor materiale de scriere pentru a-şi înregistra cele descoperite în registrul „Evrica”.

Atrageţi atenţia copiilor la etichete, semne şi alte texte
scrise, discutaţi despre funcţiile acestora. Implicaţi
copiii în crearea semnelor şi etichetare.
Interacţionaţi cu copilul pentru a facilita însuşirea cititului (vorbiţi, cîntaţi, adresaţi întrebări deschise, jucaţivă, povestiţi, atrageţi atenţia la litere, cuvinte scrise ..)
Arătaţi copiilor cum să folosească cărţile
informaţionale. Citiţi unui copil, citiţi unui grup mic.
Notaţi comentariile copiilor la desene, construcţii,
confecţii.
Înregistraţi, imprimaţi istorioarele compuse de copii.

Activităţi în grupuri mici

Pregătiţi materiale pentru a ﬁ utilizate: poezii, reţete,
materiale pentru crearea cărţilor, pentru jocuri.
Pregătiţi foi de hîrtie, carioci pentru a înregistra ideile
copiilor.
Pregătiţi accesorii pentru teatralizare, cutii cu sugestii
pentru joc de rol.
Pregătiţi cărţi care urmează să ﬁe citite cu voce tare.

Captaţi atenţia printr-un cîntec.
Ajutaţi copiii să se concentreze - un joc cu degetele,
o poezie scurtă la subiectul zilei / joc de limbaj. Citiţi
texte informaţionale.
Povestiţi o istorioară cunoscută.
Ghidaţi discuţiile iniţiate de copii /copil.
Scrieţi cu copiii (cuvinte/litere în mesaje, ﬁşe, jocuri,
liste, tabele, povestiri în lanţ, povestiri în ﬂux ...).
Scrieţi cu copiii, elaboraţi cărţi.
Rugaţi copiii să citească regulile, informaţiile scrise
condiţiile de activitate;
Să deseneze, să noteze în jurnale în centrele respective.
Integraţi lucrul cu cartea în ﬁecare centru.

Gustarea, masa de prînz

Scrieţi şi aﬁşaţi meniurile meselor.
Aﬁşaţi instrucţiuni scrise, ilustrate pentru spălatul pe
mîini, pe dinţi, de servire a mesei, reguli de comportare la masă.
Etichetaţi alimentele pe care copiii intenţionează să le
folosească la pregătirea meselor.

Citiţi împreună cu copiii reţetele şi etichetele ingredientelor.
Rugaţi copiii să pregătească bucatele conform reţetelor
în imagini şi cuvinte, să compună/scrie noi reţete, să
compună acasă reţete, să le citească grupului.
Susţineţi conversaţiile informale ale copiilor.

Activităţi la alegere

192

GHIDUL CADRELOR DIDACTICE PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE ŞI PREŞCOLARĂ

Momente de tranziţie

Pregătiţi ﬁşe suﬁciente cu numele copiilor.
Gîndiţi-vă din timp la cîntecele, poeziile pentru
tranziţie.

Organizaţi jocuri de limbaj.
Cîntaţi cîntece, recitaţi poezii, utilizaţi jocuri cu degetele pentru a semnala începutul tranziţiei.
Citiţi împreună cadranul ceasului.

Activităţi în aer liber

Organizaţi centre de citire, scriere.
Oferiţi cărţi despre plante, materiale pentru a înregistra descoperirile.
Pentru etichetarea plantelor, confecţionarea indicatoarelor, cutii cu sugestii pentru jocurile de rol: „transportul”, „regulile de circulaţie”, „de-a medicul/farmacistul”, materiale pentru scrierea reţetelor.

Organizaţi conversaţii informale.
Cîntaţi, recitaţi, povestiţi, citiţi.

Somnul

Oferiţi copiilor, care nu dorm la amiază, cărţi, materiale
pentru scriere.
Includeţi muzică liniştitoare.

Citiţi copiilor o poveste nestresantă înainte de somn.

Plecarea acasă

Pregătiţi nişte materiale pentru citire şi scriere pe care
copiii le iau acasă.
Scrieţi pe şevalet „Cu ce ne-am ocupat astăzi”,
amplasaţi coala scrisă la văzul familiilor, ca să poată
discuta cu copilul despre evenimentele zilei.

Scrieţi împreună răspunsul la întrebarea zilei.
Discutaţi, notaţi despre activităţile/evenimentele zilei.
Cîntaţi, recitaţi, jucaţi-vă.
Spuneţi ﬁecărui copil ceva deosebit la plecare.
Discutaţi cu părinţii.
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ARIA CURRICULARĂ

ŞTIINŢE
Mediul natural şi cultura ecologică
IMPLICARE MAXIMĂ – ÎNVĂŢARE MAXIMĂ
Copiii înţeleg lumea prin intermediul observării şi experimentării.
Curiozitatea ﬁrească a copiilor este calea spre însuşirea cunoştinţelor.
(Rachel Garson — Simţul minunii,1956)

Ştiinţa, ca toate ariile curriculare,
permite integrarea obiectivelor
tuturor celorlalte arii.

Ştiinţa este un sistem organizat al cunoaşterii lumii ﬁzice şi naturale şi al mediului în care creşte şi se dezvoltă copilul. Este
foarte important pentru copii să se implice în procesul ştiinţiﬁc, deoarece abilităţile de observare, explorare şi experimentare, comparaţie, descriere, prognosticare, comunicare, pe care şi le forma, vor ﬁ necesare în toate ariile dezvoltării.
Predarea integrată pornind de la aria curriculară
Ştiinţe. Tema: Studiul zăpezii

Exemplu care demonstrează
natura integrată a investigaţiei
ştiinţiﬁce

Copiii învaţă prin explorare şi
experimentare că:

Ce pot face copiii pentru a trăi experienţe de învăţare diferite pornind de la studiul zăpezii?
Zăpada este obiectul prin care se studiază fenomenele naturii: viscolul, ninsoarea, promoroaca, lapoviţa. Copiii iau
notiţe în jurnalul „Evrica” despre observările lor asupra zăpezii. Ei observă urmele păsărilor, animalelor pe zăpadă.
Copiii aduc găleţi cu zăpadă în casă, măsurînd cîtă apă s-a obţinut, explorînd ce este mai uşoară apa ori zăpada,
proprietăţile, stările apei, poluarea apei, aerului ... Iau notiţe, desenează în calendarul lunii, ducînd zilnic evidenţa
stării timpului.
Ei selectează versuri: „Zic poeţii despre zăpadă”, compun ghicitori, poveşti. Improvizează în baza poveştilor acţiunea
cărora se desfăşoară iarna...
Ei lasă urmele propriei mîini, tălpi, a corpului; le măsoară, compară, alcătuiesc probleme.
Pictează peisaje de iarnă, pot picta pe zăpadă cu apă colorată.
Zăpada poate ﬁ adunată în grămezi pe care copiii se urcă, alunecă, din ea ei construiesc cetăţi, castele, oameni, animale de zăpadă, pe care le colorează.
Jocurile pe zăpadă sunt nemaipomenit de distractive, ne putem juca la grădiniţă şi acasă cu familia, chiar şi cîinele
este inclus în jocuri, ne putem juca cu prietenii.
Copiii vor învăţa cum să prevină traumele, vor discuta despre bucuriile trăite o dată cu aşternerea zăpezilor, vor aﬂa
ce şi cine se bucură de zăpadă (grînele, ursul...), cine suferă din cauza ei, unele calamităţi...
Zăpada este un tip de precipitaţii, care e beneﬁcă la creşterea plantelor, care protejează culturile cerealiere de geruri.
Zăpada este adunată la tulpinile copacilor, duce la saturaţia pămîntului cu umezeală, făcînd rezervă de apă pentru
plante (în Moldova, deoarece sunt şi ani secetoşi).
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Sunt locuri unde şi vara este zăpadă .., sunt animale care se adaptează la zăpadă (îşi schimbă blana,
comportamentul...).
Învăţarea aparţine celui care
învaţă!

Proiect tematic realizat la iniţiativa copiilor: „Fîntînile” (3-7 ani)
Copiii trebuie implicaţi în realizarea diferitelor unităţi tematice. Un exemplu este unitatea tematică „Cartierul”, din care
poate deriva proiectul „Fîntînile”.

Încurajaţi copiii să propună teme
pentru explorare!

Iată cum se poate ajunge la iniţierea de către copii a unui proiect:
În preajma grădiniţei se construia o fîntînă. Una din fetiţe a zis că la construirea fîntînii participă bunicul ei, care i-a spus
că apa din acest izvor este foarte bună, că la construire participă oameni din tot satul, că este greu să construieşti o
fîntînă pentru că trebuie mulţi bani.

Întrebări la tema „Fîntînile”:

Copiii entuziasmaţi de cele observate şi auzite, au zis că ar vrea să ştie mai multe lucruri despre fîntîni ca de exemplu:
• Cum se construiesc fîntînile?
• Dacă poţi construi oriunde fîntînă?
• De unde ştie omul (fîntînarul) unde trebuie să construieşti fîntîna?
• Dacă ﬁecare om poate construi fîntînă?
• Ce utilaje, instrumente, maşini ajută la construire?
• Cum se protejează oamenii care construiesc?
“Ce bine ar ﬁ să ştim cîte fîntîni sunt în localitate”
”Cîţi oameni pot construi fîntîni?”
”În ce poveşti se scrie despre fîntîni?”
„Ce bine ar ﬁ să elaborăm o carte despre fîntînile din localitate!”

Organizarea activităţilor
împreună cu copiii:

Au convenit să găsească împreună răspuns la aceste întrebări şi la ce produse ar putea ajunge: să elaboreze cartea
„Fîntînile”, să organizeze o sărbătoare a fîntînarilor, să elaboreze un ziar pentru toţi locuitorii comunei. S-au decis asupra
produsului ﬁnal — cartea „Fîntînile”, în care vor scrie despre:
1. Apa curată – sănătatea omului;
2. Mijloace de protecţie a apei;
3. Fîntînile din mahala;
4. Fîntînarii;
5. Fîntînile în poveşti.
Au convenit că vor lucra la grădiniţă, vor ruga părinţii, fraţii să-i ajute, se vor informa de la bunici, străbunici şi de la
alte persoane despre fîntîni. Au notat resursele materiale de care au nevoie: foi A4, carioca, perforator, literatură, lupă,
microscop, aparat de fotograﬁat, magnetofon, acuarelă,...
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Copiii împreună cu părinţii vor aﬂa cine sunt fîntînarii, care oameni construiesc fîntîni şi de ce nu toţi oamenii pot face
acest lucru. Se vor întîlni cu fîntînarii, de la care vor aﬂa răspuns la unele întrebări puse de ei mai sus, cu medicul din
localitate care le va vorbi despre calitatea apei, necesitatea fîntînilor, cu primarul care le va spune cîte fîntîni sunt şi de
cîte mai are nevoie localitatea şi de ce.
Distribuirea sarcinilor:

Distribuirea sarcinilor, responsabilităţilor. Copiii au format grupuri mici la propria dorinţă, în funcţie de ce cred ei că pot
face şi cu cine doresc să colaboreze:
1. Un grup mic de copii se informează despre „Apa curată — sănătatea omului”; copiii stau de vorbă cu medicul din
grădiniţă sau un medic invitat la grădiniţă, discută, iau notiţe în scris, prin desen.
2. Alt grup organizează o plimbare cu scopul de a vedea, fotograﬁa fîntînile, construiesc graﬁcele — „Cîte fîntîni am
văzut în drum spre grădiniţă?”, „Numărul fîntînilor cu val, cu cumpănă”, pe care le vor completa toţi copiii.
3. Alt grup se întîlneşte cu un fîntînar — copiii vor aﬂa cum se construiesc fîntînile? Dacă poţi construi oriunde
fîntînă? De unde ştie omul (fîntînarul) unde trebuie să construiască fîntîna? Dacă ﬁecare om poate construi fîntînă?
Ce utilaje, instrumente, maşini ajută la construire? Cum se protejează oamenii care construiesc? Ce materiale de
construcţie trebuiesc, cine îi ajută să construiască. De unde iau resurse.
4. Alt grup va desena/picta peisaje cu fîntîni, utilajele, instrumentele.
5. Vizită la biblioteca din grădiniţă, discuţie cu bibliotecara despre operele în care sunt descrise, personiﬁcate
fîntînile. Vor selecta secvenţe din poveşti, le vor ilustra în paginile cărţii spre elaborare.
Copiii discută despre timpul necesar pentru realizarea proiectului — o săptămînă.
Materialele le colectează în grup de experţi, 5 persoane — copii, educatoare, părinţi. Ei elaborează cartea, care este
prezentată întregului grup şi părinţilor la şedinţă, apoi rămîne în biblioteca grupei, poate ﬁ împrumutată de alţi copii, de
familii.
Proiectele îi implică pe copii în planiﬁcarea acţiunilor, în diferite activităţi ce solicită efortul lor pe parcursul unui anumit
timp în funcţie de vîrsta şi interesul faţă de subiectul explorat.

Beneﬁcii pentru copii ale
abordării metodei proiectului
(metoda predării integrate):

Copiii:
• se manifestă natural, se exprimă pe ei înşişi, sunt motivaţi să înveţe
• au mai multă libertate în acţiune
• îşi pot alege centrul (sectorul) care prezintă interes deosebit pentru ei
• învaţă participînd activ, făcînd; ei astfel aﬂă mai multe despre un subiect, decît auzind răspunsul dat de cineva, sunt
parteneri reali în actul educaţional
• capătă încredere în forţele proprii, devin mai responsabili
• îşi dezvoltă competenţe, creativitatea, capacitatea de a comunica, de a colabora, au şansa de a-şi planiﬁca propriile
activităţi, dezvoltîndu-şi ordinea şi gîndirea
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•

fac: cercetări, desenează în urma observărilor, construiesc modele, înregistrează date, fapte, explorează, fac predicţii,
discută, dramatizează aspecte legate de noile achiziţii

Beneﬁcii pentru educatori:

Cadrul didactic:
• reuşeşte să cunoască mai bine copilul
• soluţionează problema resurselor materiale împreună cu copiii, părinţii şi alte persoane care sunt implicate în proiect
• poate realiza o evaluare completă a ﬁecărui copil.

Beneﬁcii pentru părinţi:

Părinţii:
• cunosc mai bine activitatea grădiniţei, se implică efectiv în realizarea acesteia
• pot urmări progresele copilului şi pot sprijini evoluţia lui, dezvoltă relaţii cu educatoarea şi ceilalţi părinţi

Alte exemple de proiecte
tematice care servesc atingerii
obiectivelor tuturor ariilor
curriculare şi se adresează
domeniilor de dezvoltare

Alte teme ale proiectelor incluse în grupuri semantice:
• Comunitatea locală: oamenii, spitalul, şcoala, grădiniţa, primăria, construcţii, muncitori, magazine.
• Locuri: rîuri, lacuri, fîntîni, păduri, drumuri, vecini,...
• Timpul: calendare, ceasuri, anotimpuri, obiecte, evenimente istorice.
• Fenomene ale naturii: apă, vînt, aer, plante, animale,...
• Apa, focul — prieteni/neprieteni ai omului şi ai naturii
• Omul — prietenul păsărilor...
• Straturile cu plante din grădina noastră...
Investigaţia ştiinţiﬁcă se realizează atît în exteriorul sălii de grupă, cît şi în centrele de activităţi care trebuie
să conţină diferite materiale pentru a ﬁ explorate de copii, constituind importante surse de individualizare,
de stimulare a învăţării şi însuşire a noilor cunoştinţe.

Cerinţe privind colectarea
şi expunerea materialelor
în centru:

Rafturile şi cutiile cu materiale sunt etichetate cu imagini şi cuvinte, în centru de activităţi de ştiinţă sunt reguli de
utilizare şi securitate stabilite împreună cu copiii. Copiii îşi vor asuma responsabilitatea de a pune obiectele la locul
lor, astfel va ﬁ facilitată menţinerea ordinii în centru. Materialele trebuie expuse la nivelul ochilor copiilor.
Pentru interesul copiilor, materialele, exponatele şi temele trebuie rotite şi schimbate.
Colectarea materialelor în centrul de ştiinţe este un proces continuu, care ar trebui să implice părinţii şi comunitatea:
• Liste cu materiale necesare în acest centru se pot trimite prin scrisori către părinţi şi ﬁrme locale.
• Lista poate ﬁ aﬁşată la avizierul pentru părinţi pe panoul „O mînă de ajutor”, înainte de a începe studiul unei teme.
Astfel, părinţii vor ﬁ la curent cu nevoile grupei, se vor implica în realizarea diferitelor proiecte.
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ATENŢIE! Aveţi grijă să nu ﬁe nici un obiect periculos, nici o substanţă toxică în Centrul de Ştiinţe.
Cea mai mare grijă a educatoarei este ca să asigure, în primul rînd, securitatea copiilor!
Exploatarea tuturor ariilor
curriculare prin intermediul
proiectului tematic

Activităţile ştiinţiﬁce pot ﬁ integrate ca parte a tuturor ariilor curriculare şi în experienţele din viata de zi cu zi a copiilor.
Materialele din toate centrele de activităţi stimulează jocul şi lucrul copiilor, care contribuie la formarea abilităţilor
ştiinţiﬁce, cum ar ﬁ: observarea, explorarea, experimentul, compararea, întrebările si comunicarea.

Centrul de ALFABETIZARE

Observările în natură: starea timpului, fenomenele naturii, vietăţile, plantele sunt utile pentru a elabora cărţi cu imagini,
despre nori şi ploaie, despre păsări şi animale; pentru a compune un cîntec despre ce simt la soare într-o zi friguroasă.
Cărţile despre oameni animale, plante, maşini, vreme şi alte subiecte ştiinţiﬁce trebuie să ﬁe tot timpul la dispoziţia
copiilor.

Centrul de CONSTRUCŢII

Copiii au posibilitatea să descopere cum să aranjeze blocurile, ca să ﬁe construcţia durabilă, să compare cîte piese mici
echivalează cu două piese mari, să construiască o clădire la fel de înaltă ca şi ei. Centrul cu materiale de constructive
poate deveni o menajerie.

Centrul de JOC DE ROL

Oferă copiilor posibilitatea de a experimenta în situaţii diferite de a testa ideile, de a observa comportamentul adulţilor,
mimica lor.
E bine să se iniţieze jocuri care răspund la întrebarea: “Ce s-ar întâmpla dacă...”: „...te-ai transforma într-o furnică...
albină... sau stîlp?”, „...ai înghiţi luna?”

Centrul de ARTĂ (de menaj)

Pictînd, îi miră obţinerea culorilor noi prin fuzionare, ireversibilitatea ingredientelor puse în aluat, solubilitatea unor
substanţe – obţinerea soluţiilor (de sare, de zahăr), insolubilitatea altora — obţinerea emulsiilor, sedimentarea amidonului, a nisipului.

Centrul de APĂ ŞI NISIP

Copiii pot studia fenomenele termice (cu asistenţa adultului), proprietăţile substanţelor: friabilitatea, maleabilitatea,
fragilitatea, ﬂexibilitatea, schimbările, reversibilitatea şi ireversibilitatea...
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Furnizează o multitudine de oportunităţi pentru integrarea aptitudinilor şi perfecţionarea deprinderilor ştiinţiﬁce:
cum ceara devine maleabilă la soare, cum apa întrepătrunde solul, iar asfaltul nu, ce trebuie să faci ca să poţi construi în
nisip, să admire varietatea frunzelor, să le ia amprenta, să compare mărimea tălpilor pe nisip uscat şi umed, să asculte
cîntatul păsărilor să aﬂe cînd umbra copacului este cea mai scurtă si să îngrijească un strat ... În aer liber pot ﬁ abordate
diferite teme: afînarea solului, stropirea plantelor, măsurarea lor, comparaţii... luare de notiţe în registrul „Evrica”, de
exemplu: “Ce observă în creşterea plantelor care se aﬂă în partea de nord, de sud a clădirii (constatări), ce deosebiri
(comparaţii) observă?”. Copiii vor ﬁ în rol de ecologi, etnograﬁ, ziarişti, vor elabora cărţi, edita ziare, vor scrie/desena
mediul natural în curăţenie, vor scrie scrisori la ziare, primărie, vor scrie foi de laudă acelor familii, care întreţin sectorul lor în curăţenie.
La sudul ţării, în una din verile secetoase, ﬁecare copil venea la grădiniţă cu o butelie cu apă. Întrebaţi de ce aduc
apa în butelii, au răspuns că ﬁecare are trei plante pe care le îngrijeşte şi că le udă în ﬁecare zi. Într-adevăr curtea
era plină cu ﬂori afînate, îngrijite, pe care nimeni nu le rupe, nu le calcă cu picioarele. Copiii îşi formează o conduită
neforţată, este obişnuinţa de a respecta ce este viu.

Nu fă nimic din ceea ce poate face copilul!
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ARIA CURRICULARĂ

ŞTIINŢE
Formarea reprezentărilor matematice elementare
Matematica este considerată un proces de organizare şi operare cu realităţile spaţiale şi cantitative ale lumii.
Matematica există şi funcţionează prin toate activităţile în grădiniţă.

Copiii preşcolari gîndesc numai cu suport concret. Concepte ca, de exemplu, cantitatea şi ordonarea, nu au nici o
semniﬁcaţie pentru ei, dacă nu există o mulţime de lucruri care să ﬁe numărate şi puse într-o anumită ordine. Învăţarea
copiilor mici este prin joc, prin manipularea obiectelor concrete şi verbalizare. De aceea trebuie să li se ofere ocazia de
a experimenta relaţiile matematice prin manipularea obiectelor concrete, adică ei trebuie să se joace cu o mulţime de
lucruri pe care să le poată număra, sorta şi clasiﬁca. Învăţarea şi stăpînirea conceptelor matematice nu se face în una sau
două activităţi de matematică pe săptămînă, iar repetarea experienţelor de învăţare este esenţială.
Copiii învaţă cel mai bine văzînd şi participînd activ — făcînd, prin acţiunea directă asupra lumii înconjurătoare,
prin intervenţia şi sprijinul educatoarei sau al părintelui, beneﬁciind de o îndrumare adecvată, care îi ajută să construiască
şi să devină conştienţi de conceptele matematice, prin intermediul experienţelor concrete ce ţin de viaţa de zi cu zi, în care
matematica este o parte componentă a ei. Fiind angajaţi în experimentări, în situaţii de soluţionare a problemelor, copiii îşi
dezvoltă gîndirea matematică, ceea ce este mai mult decît cunoaşterea numerelor şi operarea cu ele.
Programul zilnic oferă multe ocazii pentru experienţele concrete de matematică:
Sosirea copiilor se întîmplă într-un anumit moment al zilei — dimineaţa, ziua ei sunt la grădiniţă, seara pleacă acasă,
noaptea se aﬂă acasă, deci ei trăiesc acest program, învaţă cum se numesc aceste segmente de zi, durata lor, care din
ele sunt lungi, care sunt scurte. De asemenea în acest timp punerea hainelor în dulap poate oferi o experienţă de
corespondenta unu — la unu: un dulap pentru hainele ﬁecărui copil.22
În perioada de dimineaţă, copiii completează panourile: „Eu astăzi sunt aici”. Copilul mic (2-3 ani) găseşte
poza sa şi la întrebarea educatoarei „Al cîtelea ai venit la grădiniţă?”, răspunde „Eu sunt primul”. „Da, ai venit
primul la grădiniţă, cîte poze vezi pe panou?”„Una”. „Da, vezi o poză, tu unul eşti venit şi o poză avem pe panou”
— corespondenţa unu la unu. Al doilea copil (poate) va spune — două poze, ceilalţi — multe. Mulţi copii — multe
poze. Pe cînd copiii mai mari vor scrie în rubricile zilei respective numărul de rînd, ora sosirii şi prenumele propriu. Împreună vor număra cîţi copii sunt prezenţi, vor caracteriza numărul: este format numai din unităţi ori din

Sosirea copiilor
În perioada de dimineaţă cînd
copiii completează panourile

22

Hansen, Kirsten A., Kaufmann, Roxane K., Burke, Kate W., Crearea claselor orientate după necesităţile copiilor, Epigraf, Chişinău, 2002.
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zeci şi unităţi, face parte din zecea a doua ori a treia, este par ori impar, locul lui în şirul numeric, (găsindu-l pe
axa numerică) este după numărul..., înaintea numărului... Aşa zi de zi ei învaţă noţiunea de număr care derivă din
noţiunile de ordine şi cantitate, consecutivitatea zilelor săptămînii.
Completînd panoul „Dispoziţia mea”, copiii mici pun cartonaşul personal cu poză şi prenume în buzunarul respectiv, după ce au pus toţi copiii cartonaşele, observă mulţimea lor din buzunare, concluzionează: în primul buzunar
sunt multe cartonaşe, în al doilea sunt puţine, copiii mai mari numără cartonaşele: în buzunarul copiilor veseli sunt
14 cartonaşe, în buzunarul copiilor trişti sunt 2 cartonaşe. Compară: copiii veseli sunt mai mulţi cu 12 decît copiii
trişti. Ei pot face o tabelă, un graﬁc: dispoziţia copiilor într-o săptămînă, ﬁecare copil în ﬁecare zi colorează un dreptunghi, la sfîrşitul zilei scriu expresia 12>2, 14>0..., la sfîrşitul săptămînii: 12>2<14>0<...

Discuţie în baza programului zilei: cînd – ora şi ce se va întîmpla – schimbările, care vor produce.
Completarea calendarelor

Calendarul lunii individual pentru ﬁecare copil (poate ﬁ completat cu părinţii)

Copilul învaţă să audă sunetele
literelor, să pună în corespondenţă
litera cu sunetul, cum se scriu
cuvintele, învaţă cuvinte noi,
selectează, ia decizii, îşi dezvoltă
memoria, povesteşte istorioare
— îşi dezvoltă limbajul.

Completaţi împreună cu copilul calendarul lunii:
Scrieţi numărul săptămînii, zilele;
La sfîrşitul ﬁecărei zile, discutaţi cu copilul despre cum a trecut ziua, ce s-a întîmplat în această zi, ce evenimente
interesante s-au petrecut;
Ajutaţi copilul să distingă, să decidă care din ele este cel mai important, pentru a-l scrie în calendar. Scrieţi comentînd, lămurind: depistaţi cu copilul ﬁecare sunet din cuvînt, cu ce literă se scrie acest sunet. Dacă nu ştie copilul,
spuneţi-i, arătaţi-i litera cînd o scrieţi, implicaţi-l în scriere;
Cînd scrieţi cuvintele, atenţionaţi copilul la sunetele lor. Ajutaţi copilul să facă legătura literelor pe care le scrieţi cu
literele din prenumele lui;
Dacă copilul încă nu poate scrie, propuneţi-i să deseneze ceea ce a fost foarte important pentru el în decursul zilei
(unsoare, 5 pisici, prima ﬂoare pe care a observat-o pe răzor...), poate arăta prin simbol starea timpului;
Citiţi şi urmăriţi împreună ce aţi scris, copilul va învăţa a citi, va înţelege că citirea e de la stînga spre dreapta;
Stimulaţi copilul (să scrie) să vă ajute să scrieţi informaţia în calendar;
Ajutaţi copilul să scrie numerele — data;
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La sfîrşirul lunii, număraţi cîte evenimente interesante a trăit în această lună, cîte zile cu soare au fost, de cîte ori a
plouat, cîte cărţi a citit/răsfoit...
Colectaţi toate calendarele lunare şi elaboraţi o carte-calendar;
În cartea-calendar: număraţi lunile..., compuneţi o poezie în baza celor scrise...

Micul dejun

Micul dejun oferă copiilor o altă ocazie — aceea de a experimenta corespondenţa unu la unu: pentru ﬁecare copil —
un scaun, o farfurie, o ceaşcă, un şerveţel.

În cadrul adunării în cerc

În cadrul adunării în cerc se pot citi poveşti, poezii, cînta cîntece despre cifre şi numere; de asemenea se organizează
jocuri energizante, copiii exersează numărarea: de la unu la doi pentru a forma perechi. Compară numărul de fetiţe
cu numărul de băieţei. Copiii de 3 ani, ţinîndu-se de mîini cîte doi, zic: „sunt mai mulţi băieţei decît fetiţe”. „De ce crezi
aşa?” — întreabă educatoarea. „Pentru că Diana şi Tania şed pe scăunele, nu ajung băieţei pentru ele” — zice copilul.
Numărarea perechilor — ﬁecare a patra pereche spune colegilor ce complimente a primit. Deseori pentru a decide ceva
în grup, apar păreri diferite şi atunci copiii de 5-7 ani votează, numără voturile, compară numerele. Copiii se grupează
după diferite caracteristici (culoarea părului, culoarea ochilor, mărimea pantoﬁlor, înălţimea lor).

Proceduri igienice

Chiar şi procedurile igienice pot ﬁ un moment pentru conversaţie cu subiect matematic. Avem 4 lavoare, cîţi copiii pot
merge în acelaşi timp să se spele pe mîini? Distribuirea prosoapelor de şters pe mîini, pentru ﬁecare copil — un prosop,
poate constitui o alta ocazie pentru exersare a corespondenţei unu — la unu.

Momentele de tranziţie

În organizarea tranziţiilor, educatoarea, atenţionînd copiii ce va urma, le arată cadranul ceasului, astfel ei învaţă a citi
ceasul. O clepsidră de 3, 4, 5 minute poate ﬁ utilizată pentru a-i ajuta să se pregătească de o altă activitate.

Programul zilnic în sine

Programul zilnic, în sine, oferă o experienţă concretă de măsurare a timpului.
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•
•
•

Centrul de matematică
(de obicei — parte componentă a
centrului de Ştiinţă)

Principala preocupare a echipei de educatoare este asigurarea cu materiale.
Educatoarea trebuie să sesizeze momentul cel mai adecvat pentru a preda, să observe jocul iniţiat de copil şi să se
folosească de el pentru a introduce sau discuta un concept matematic.
Predarea noului se realizează, dar nu este impusă. Este eﬁcientă prin sugestii, datorită cărora copilul are şansa să
descopere singur noul.

Un sector special al sălii de clasă, de dimensiuni mari şi separat de alte centre, organizat pentru utilizarea materialelor,
jucăriilor manipulative, a jocurilor cu conţinut matematic. Aici sunt rafturi, pe care materialele pentru ﬁecare joc sunt
depozitate în containere aparte, etichetate. În centrul de activitate sunt mese şi scaune pentru cîţiva copii care s-ar juca
împreună sau alături, fără a se deranja reciproc. Materialele în sine sunt curate şi intacte (conţin toate piesele/părţile
componente).
Toate centrele de activitate din sala de grupă oferă ocazii pentru dobîndirea cunoştinţelor,
deprinderilor şi abilităţilor elementare matematice.
Unele sugestii:

Centrul de ALFABETIZARE

Trebuie să existe un număr suﬁcient de cărţi cu imagini de numere, cu numerale clare, simple şi cu imagini interesante pentru numărat.
Copiii răsfoiesc cărţi şi numără personajele. Conştientizează că acţiunile se desfăşoară în timp. Ei citesc, scriu poveşti,
poezii, istorioare, elaborează cărţi despre mulţimi, numere, ﬁguri geometrice, mărimi: „Numărul despre mine”,
„Povestea timpului meu”, „De la unul pînă la zece”, „Parada numerelor în familia mea”, „A şaptea zi din săptămînă”,
„Povestea ﬁgurilor geometrice”... Scriind, copiii se orientează pe plan, învaţă să se orienteze în spaţiu. În codare /
decodare cu „cheiţa fermecată”, folosesc corespondenţa număr/literă. Numără silabe, sunete, litere.

Centrul de ŞTIINŢĂ

Cercetînd obiectele, le sortează după anumite criterii, le clasiﬁcă.
Mărul (sau alte fructe, legume) — forma rotundă — sferică, ovoidă ori conică; măsoară lungimea circumferinţei
fructului, cîntăresc masa lui. Tăindu-l în jumătăţi, sferturi, optimi, multe bucăţi, din el pot mînca 1/2/3/...mulţi.
Copiii estimează, numără seminţele din fruct, cîte au germinat, cîte nu, presupun cîţi pomi vor creşte. Preparînd
terci, suc, măsoară volumul. Estimează, detectează ce formă are pomul de măr şi alţii.
Pasărea: pui, boboci. Copiii îi cîntăresc, le iau amprentele labelor, conduc observări, iau notiţe despre schimbările
ca aspect, cît au crescut în volum, greutate în 10, 20, 30 de zile.
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Observă simetria frunzelor, insectelor şi a altor vietăţi. Copiii conduc observări despre dezvoltarea plantelor,
schimbările în natură, vreme ... fac totaluri: cîte zile cu soare, cu ploaie, cu nori au fost în luna curentă, în tot anul
— multe.

Centrul cu JUCĂRII MANIPULATIVE/DE MASĂ

Acest centru este bine să ﬁe în apropierea centrului de ştiinţă.
El este înzestrat cu jucării, locuri, materiale mici: jocurile de reconstituire a imaginii (puzzle), tăbliţe, loto şi lego, cu
care copiii se joacă atît pe mese, cît şi pe covoraşe în mod individual şi în jocurile prin colaborare.
Pentru a construi ceva cu ajutorul jucăriilor manipulative, copiii îşi folosesc acuitatea vizuală şi mîinile, îşi dezvoltă
percepea oculomotorie, spaţială, numără, negociază, verbalizează acţiunile.

Centrul de JOC SIMBOLIC,
JOC DE ROL

În jocurile:
„De-a familia”: amenajarea spaţiului — orientarea în el; realizarea cumpărăturilor — măsurarea volumului,
greutăţii, numărarea banilor, rezolvarea problemelor, am avut bani, am cheltuit, mi-au rămas; primirea oaspeţilor
— vor veni 3 prieteni — pregătim 3 tacîmuri (+ numărul copiilor care se joacă), 3 şerveţele, 3 scăunele...
„De-a oﬁciul poştal” — numără scrisorile, coletele primite, cele de expediat, ziarele, revistele, sortatorul le
sortează, confruntă numărul de ziare cu numărul abonaţilor din listă, le distribuie poştaşilor pentru a le duce
abonaţilor acasă, la chioşcurile de ziare. Un casier vinde mărfuri (plicuri, timbre, cutii) şi ziare, altul primeşte de la
populaţie pentru a le expedia scrisori cu destinaţie specială, colete, le cîntăreşte, încasează banii pentru servicii
poştale. Un alt casier eliberează bani destinatarilor, pensionarilor...
În toate jocurile copiii învaţă despre mulţimi, număr, corespondenţa unu la unu, timp, spaţiu, mărimi, măsurări, atribuie numere la mulţimi de obiecte, rezolvă probleme — îşi formează reprezentări elementare matematice.

Centrul de ARTĂ (de menaj)

Aici i se oferă copilului o altă posibilitate pentru ﬁxarea cunoştinţelor despre corespondenţa unu — la unu; de
exemplu: pensule-culori pentru pictat, coli de hîrtie — copiii care lucrează în centru. Poate ﬁ introdus calculul simplu, de exemplu: ﬁecare copil foloseşte două creioane. Cîte creioane folosim cu toţii? Sunt 4 copii. Cîte
seturi de creioane vor folosi? Proiectarea unei activităţi poate include geometria, utilizînd formele, şabloanele
şi trafoarele.
Copiii decorează, ornează obiecte din lut, plastilină, în desen utilizînd ozoare din ﬁguri geometrice, aranjează
elementele simetric ori, respectînd un anumit patern pe care îl creează ei, ori îl descoperă într-o lucrare, pe un
obiect.
Copiii folosesc măsurarea în prepararea aluatului pentru joc, prin încercări detectează că trebuie de respectat
proporţia, un anumit algoritm. Aranjează desenul, învaţă a utiliza planul, a folosi simetria, perspectiva pentru a
arăta obiectele la distanţă, mărimea lor.
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Prin desen copiii pot determina care evenimente au avut loc mai devreme, mai tîrziu (care plantă a fost sădită
mai devreme).
La menaj educatoarele cu copiii compun reţete cu cantităţile reprezentate în imagini: 3 roşii, 2 castraveţi, 1 măr,
1 strugure, 1 lingură de zahăr. Copiii utilizează măsurările: volumul, capacitatea, masa, numără, taie cubuşoare. Ei
pot număra ingredientele, pot utiliza formele geometrice pentru a da forma prăjiturilor, pot calcula cîte prăjituri
poate mînca ﬁecare copil. La prepararea ceaiurilor din plante se cere respectarea normelor prin măsurare cu
lingura, cu paharul.
Confecţiile: ţese covoraşe numărînd ﬁrele pentru a respecta modelele, trec ﬁrul prin urzeală, alternativ pe deasupra,
pe dedesubt, dreapta-stînga, stînga-dreapta şi respectă lăţimea dungilor; brodează numărînd ﬁrele, utilizînd punctul
înaintea acului, în urma acului, cruce; cos lenjerie pentru pătucuri, şerveţele, batistuţe, hăinuţe, pentru păpuşi, măsoară
ţesătura, utilizează lecale; din hîrtie, carton, material din natură, deşeuri, origami — ﬁxează noţiunile.
Centrul de blocuri

Materiale (blocuri) de construcţie cu însuşiri. Copiii identiﬁcă, numesc: cilindru, con, arc, cub, sferă, construind
magazine, ediﬁcii, elaborează design-uri, construiesc machete ale sălii de grupă, teatru, străzi, case de locuit,...
Copiii construiesc şi raportează la sine: casa mea e cît mine de înaltă, a întrecut-o şi pe dna educatoare... Copiii
structurează spaţiul, avînd ca reper propriul corp: identiﬁcă obiectele din dreapta/stînga sa, cu mîna dreaptă/stîngă.

Terenul pentru joc în aer liber
(parcul din localitate)

Timpul petrecut afară, în curte.
Ieşirea afară: copiii se uită la ceas, li se spune ori văd singuri ce oră este.
Afară observă înălţimile copacilor, caselor, zborului, avionului, păsărilor ...
Copiii pot planiﬁca, măsura dimensiunile straturilor, să le dea forma: dreptunghi, cerc, romb. Pot număra cîte
plante cresc pe ele, cîte stropitori, cîţi litri de apă au folosit la udat plantele de pe ﬁecare strat.
Pot marca traseele de alergări — 10m, 20m, 30, 500m, scara de sărit în lungime fără elan, cu elan; sărind, măsoară
distanţa, numără de cîte ori sar cu coarda, cîţi metri înaintează ﬁecare pe otgoanele întinse orizontal, atîrnate
vertical, de cîte ori poate bate mingea fără să o piardă, cîte popice a răsturnat ﬁecare. Copiii creează tabele în
care scriu rezultatele, ...şotroanele, jocurile dinamice, formaţiile de cerc, linie dreaptă ..., jucîndu-se „de-a sportivii”
măsoară la ce distanţă au aruncat mingea, în cîte secunde au parcurs o anumită distanţă.
Jocurile dinamice oferă copiilor experienţe concrete de matematică.
Excursia este planiﬁcată din timp, ziua este marcată în calendar, astfel oferă copiilor ocazia să măsoare timpul,
numărînd zilele. Se face în program al excursiei: numărul adulţilor, copiilor (calculat în raport de 1 la 2); durata de
timp necesară pentru a ajunge de la grădiniţă la destinaţie; durata excursiei; enumerarea lucrurilor pe care au voie
să le facă în drum şi la locul destinat; unele reguli de respectat.

CÎTEVA RECOMANDĂRI METODOLOGICE

Centrul de NISIP ŞI APĂ
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Umplerea şi golirea unei varietăţi de recipiente de diferite mărimi oferă copiilor experienţa conceptelor de măsurare
şi comparare.
Chiar şi problemele sociale pot avea o soluţie matematică. Dacă, de exemplu, doi copii se ceartă pentru utilizarea
unui set de construcţie, educatoarea le propune să împartă între ei piesele din set, astfel încît ﬁecare copil să aibă
acelaşi număr de piese. Prea puţine trotinete, balansoare pentru toţi copiii care vor să le folosească, poate dicta
utilizarea clepsidrei în soluţionarea problemei sociale apărute. În jocurile la turnic, copiii stabilesc a se ridica de 5/7
ori şi numără, după care cedează locul altui copil. Copiii discută: tu te-ai ridicat de 8 ori, mai mult decît mine cu 1,
Dan s-a ridicat tot de atîtea ori cît şi eu — deci ei au ocazii să utilizeze limbajul matematic.
Experienţele timpurii cu conceptele matematice pun bazele gîndirii matematice. Utilizarea gîndirii matematice
pentru a soluţiona probleme concrete din viaţa cotidiană dă încredere copiilor în propriile abilităţi.
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EDUCAŢIA PRIN ARTE
Arta plastică
Centrul pentru activităţi artistice are multe scopuri, dar, mai ales, poate stimula creativitatea, curiozitatea, imaginaţia si
spiritul de iniţiativă al copiilor în cazul cînd li se oferă timpul, ocazia şi libertatea de a lucra cu materiale, de a face singuri
descoperiri şi de a testa idei în practică. În acest centru copiii trăiesc emoţii de bucurie si satisfacţie.
Copiii implicaţi în activităţi experimentează, explorează, creează cu ajutorul unei largi varietăţi de materiale artistice. Ei
se implică intens în munca lor au ocazia de a admira şi a discuta despre artă. Ei pictează pe şevalete cu pensula sau cu
degetele, folosesc lutul, plastilina, aluatul de joc, creioanele de ceară, creta, pasta, foarfecele.
Copiii pot crea atît produse bidimensionale (picturi şi desene şi covoraşe ţesute), cît şi produse tridimensionale
(construcţii). În cadrul unor astfel de activităţi copiii vor putea să discute despre ceea ce le place, ceea ce le face plăcere
şi ce sentimente le trezeşte experienţa artistică. Prin aceste activităţi, copiii acumulează informaţii despre cultură, istorie
si comunitate.
Copiii sunt foarte încîntaţi de munca lor, deşi opera ﬁnală poate să pară, în ochii unui adult, o mîzgîlitură.
Cunoscînd copilul, educatoarele, dotate cu o subtilă intuiţie, împărtăşesc sentimentele ﬁecărui copil
şi apreciază efortul depus23.

În stadiile incipiente ale desenului sau picturii, activitatea musculară a copilului are drept rezultat nişte mîzgîleli, într-o
bună zi însă copilul va desena o formă circulară cu două cerculeţe în mijloc şi va exclama fericit: “Am desenat o faţă!”
Apoi, practicînd această îndemînare în mod repetat, copilul va începe să-şi dezvolte controlul activităţii motrice. Ulterior, copilul începe să creeze forme intenţionate. Pe la vîrsta de 5 ani, majoritatea copiilor desenează oameni şi creează
povestioare la desenele lor.
Mare însemnătate în dezvoltarea oculomotorie o are activitatea de modelaj. Copilul modelează copacul ori alt obiect
cum poate, dar poate schimba poziţia detaliilor modelate, astfel poate corecta ceva.

23

Hansen, Kirsten A., Kaufmann, Roxane K., Burke, Kate W. Crearea claselor orientate după necesităţile copiilor, Epigraf, Chişinău, 2002.
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De exemplu: în modelarea copacului, de obicei, copilul mic aranjează crengile perpendicular pe tulpină. În discuţie,
prin întrebare, observare, copilul vede, spune: „Crengile se uită la soare”. În acest caz el are posibilitatea să le schimbe
poziţia, pe cînd în pictură nu poate face acest lucru. Deşi educatoarea nu-l atenţionează asupra acestui lucru, copilul
vede că pictura lui este diferită de ceea ce vede real şi vrea să facă, dar nu poate; supărîndu-se, refuză să mai picteze.
Lucrările copiilor sunt mărturia evoluţiei lui. Este foarte important ca educatoarele să păstreze aceste desene,
colaje pentru a observa progresele făcute de copii şi a discuta cu părinţii acestora despre realizările lor.
Fiecare lucrare trebuie însemnată cu numele copilului şi data la care a fost realizată. Părinţii trebuie să ştie ca să
poată încuraja eforturile copiilor lor, a-i susţine în dezvoltarea talentului!

Impactul activităţilor de artă asupra dezvoltării copilului în diverse domenii24
Domeniul socioafectiv

Oferă ocazii de comunicare, de exprimare fără cuvinte
Asigură o cale de expresie a sentimentelor
Permite eliminarea tensiunilor emoţionale
Dă copiilor un sentiment de forţă, de putere
Asigură autoaprecierea în crearea unei “capodopere” proprii
Ajută copiii să ﬁe independenţi şi să-şi facă singuri planuri
Creează ocazii în care copiii să lucreze împreună cu alţii sau să-şi aştepte rîndul la şevalet
Ajută copiii să-şi asume responsabilităţi pentru grija faţă de materiale
Stimulează respectul faţă de ideile celorlalţi

Domeniul cognitiv

Ajută copiii să înveţe despre cauză şi efect — cum şi de ce se petrec anumite lucruri.
Ei învaţă despre culori şi forme, despre efectele mişcărilor lor asupra materialelor cu care lucrează
Recunoaşterea de către ﬁecare copil a numelui său propriu atunci cînd educatoarea îl scrie pe un desen făcut de el
Sporeşte puterea de concentrare a atenţiei
Copiii sunt iniţiaţi, implicaţi în planiﬁcare
Este stimulată gîndirea divergentă şi găsirea soluţiilor şi a variantelor
Încurajează copiii să ia decizii şi să soluşioneze probleme
Copiii îşi dezvoltă simţul de apreciere a moştenirii culturale şi artistice

23

Kirsten A. Hansen, Roxane K. Kaufmann, KateBurke Walsh „Crearea claselor orientate după necesităţile copiilor”, Chişinău. Editura Epigraf. 2002
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Îşi îmbogăţeşte vocabularul
Copiii îşi dezvoltă controlul activităţii motrice ﬁne
Este stimulat simţul pipăitului, discernerii vizuale
Sunt încurajate mişcările corpului
Sunt oferite experienţe practice pentru coordonarea ochi–mînă
Îndeosebi în grădiniţă, deoarece copiii nu pot scrie, citi, activităţile de artă pot ﬁ integrate ca parte a tuturor
ariilor curriculare şi în experienţele din viaţa de zi cu zi a lor. Copiii îşi pot lua materiale şi în alte centre ca să
creeze, motivaţi ﬁind de subiectul discutat, de activitatea, de jocul în care sunt implicaţi.
Integrarea artei în toate centrele de activitate şi stimularea creativităţii, a inovaţiilor şi talentului copiilor le vor permite acestora să exploreze şi să aibă încredere în capacităţile lor artistice:

Centrul de ALFABETIZARE

Copiii pot observa, descrie lucrări ale pictorilor, graﬁca cărţilor.
Jocul „cuvîntul important” pe care îl alege copilul, în cazul cînd nu poate scrie, desenează imaginea, creează un
subiect.
Copiii ilustrează cărţile elaborate personal.

Centrul de
BLOCURI/CONSTRUCŢII

Copiii, construind magazine, ediﬁcii, elaborează proiecte de construcţii, pictează ﬁrme, decoruri, depozite pentru
magazine, mărfuri de vînzare ...

Centrul de JOC DE ROL

Oferă copiilor posibilitatea de a „ﬁ” designeri, creatori de modă, decoratori, bucătari care creează (desenează) reţete
pentru bucate, desenează imagini de jucării, „cofetarii coc tort, decorîndu-l ”, desenează etichete ...
Coc — colăcei, turtiţe, decupează după trafoare...

Centrul de MENAJ
Parcul din localitate, grădina
grădiniţei

Colectează frunze, petale de ﬂori, seminţe, imprimă frunze pe foi, pe nisip, cară afară materialele din centru de artă
şi creează. Redau forma, culoarea, încearcă să obţină culori, nuanţe noi. Caută plante cu care vopsesc imaginile:
albăstrica, cicoarea, tahetele, vîzdoagele, frunzele de măr... creează jucării din ﬂori de brusture.

209

CÎTEVA RECOMANDĂRI METODOLOGICE

Rolul echipei de educatoare

Echipa de educatori va avea rolul facilitării, încurajînd — şi nu reprimînd — originalitatea creativităţii copiilor. Uneori,
din dorinţa de a sprijini copilul în activităţile de artă, educatoarele limitează creativitatea copiilor, dîndu-le
modele şi tipare! Acestea pot duce la frustrare şi eşec, de vreme ce coordonarea ochi–mînă şi dexteritatea manuală
nu sunt încă dezvoltate complet la copii, iar modelul poate ﬁ perceput ca unica realitate corectă asupra unui obiect sau
fenomen. Este recomandat ca să le ﬁe prezentate copiilor cît mai multe exemple fără a restricţiona dorinţa de a interveni
asupra realităţii în mod creativ. Frunza poate ﬁ şi albastră, nu doar verde, cum şi elefantul poate ﬁ roz nu doar gri.
Cadrele didactice încurajează experienţele deosebite şi stimulează creativitatea copiilor.
Practici adecvate25
Asiguraţi ﬁecărui copil spaţiu suﬁcient să lucreze comod, fără a deranja sau a ﬁ deranjat de alţii.
Puneţi o varietate de opţiuni şi o cantitate mai mult decît suﬁcientă de materiale, mai multe vase cu culori —
suﬁcient pentru mai mulţi copii care pot lucra cot la cot.
Staţi alături de copilul care are nevoie de încurajare. Arătaţi-vă interesul şi entuziasmul.
Fiţi receptivi, oferiţi răspunsuri la întrebări ﬁecărui copil, apreciaţi-le efortul. (Un zîmbet, o atingere apreciativă pe
umăr, o părere despre culoare, linie sau despre combinaţia de suprafeţe de pictură pot face minuni. La fel se întîmplă
“Ai lucrat bine! “ sau “Ai muncit, nu glumă!”).
Comentaţi judicios şi sincer munca depusă de copii, gesturile dumneavoastră pot trăda ceea ce nu spuneţi prin
cuvinte, necorespunzînd cu ceea ce aﬁrmaţi. Dacă nu credeţi că pictura e frumoasă, nu trebuie să spuneţi acest lucru.
Scrieţi data şi numele ﬁecărui copil, pe ﬁecare lucrare. Scrieţi ce vă povesteşte copilul despre lucrarea lui.
Ajutaţi copiii să respecte lucrările executate de ceilalţi copii.
Oferiţi timp copiilor să-şi prezinte lucrările în faţa colegilor.
Aﬁşaţi lucrările copiilor la înălţimea ochilor acestora.
Stimulaţi pictura pe un fundal muzical. Încercaţi să va daţi seama că ceea ce dvs. numiţi proporţii “greşite”, pot ﬁ
reprezentări ale sentimentelor sau experienţelor.
Puneţi accent pe grija faţă de materialele folosite.
Încurajaţi copiii să lucreze la curăţenia de după “munca artistică”, dar lucraţi cot la cot cu ei.
Practici inadecvate:
Nu oferiţi tipare sau modele; nu arătaţi copiilor cum să facă (să picteze, să contureze) un anume lucru.
Nu spuneţi copiilor ce anume să facă (să picteze). Sugeraţi idei şi aduceţi o diversitate de modele şi de materiale pe
care aceştia să le folosească.
Nu puneţi accent pe “produsul ﬁnit”.
Nu spuneţi copiilor “Ai materiale destule”. Copiii nu întotdeauna ştiu cîte materiale le-ar trebui.

25

Hansen, Kirsten A., Kaufmann, Roxane K., Burke, Kate W., Crearea claselor orientate după necesităţile copiilor, Epigraf, Chişinău, 2002.
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Nu întrebaţi copilul ce anume desenează. Copilul nu poate şi nu trebuie întotdeauna să numească sau să descrie
ce face. Probabil, nici nu are ceva anume în minte. În cazul în care copiii spun ce au reprezentat, dar nu vi se pare că
pictura seamănă cu aşa ceva, nu le spuneţi părerea; vor avea sentimentul că au ratat. Fiţi atenţi cînd spuneţi “Vai, ce
frumos este!” Copilul a desenat, probabil, un monstru care trebuie să inspire groază!
Alocaţi timp şi libertate pentru experimentare. Este ﬁresc, atunci cînd experimentează sau explorează, copiii „să facă
mizerie”.
Nu faceţi prea mare caz din curăţenia şi ordinea din acest centru. Nu vă aşteptaţi ca, de la bun început, copiii, fără a ﬁ
ajutaţi, să poată face curat după ce au terminat de pictat, modelat...
Încercaţi să înţelegeţi că percepţia artei de către copii este diferită de cea a adulţilor. De aceea în pictură nu există
corect sau incorect!
Nu grăbiţi copiii.
Nu comparaţi desenele sau picturile copiilor. Competiţia nu e nimerită între copiii mici, deoarece ea poate distruge
dorinţa de a desena, picta, modela şi poate distruge, de asemenea, dezvoltarea relaţiilor de prietenie dintre ei.
Nu consideraţi că neapărat trebuie să comentaţi ﬁecare lucrare a copilului.
Nu lăsaţi copiii să deterioreze instrumentele sau materialele.
Permiteţi copiilor să-şi ducă lucrările acasă, dar aveţi grijă să ﬁe adunate în portofoliul copilului.
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EDUCAŢIA PRIN ARTE
Educaţia muzicală
Muzica este un mijloc de comunicare universal. Muzica a fost întotdeauna mijlocul optim de alinare, de mîngîiere,
de divertisment şi uşurare suﬂetească pentru copii. Ea are mare importanţă în dezvoltarea copilului: vorbirea,
mişcarea ﬁzică, jocul şi cîntecul sunt pe aceeaşi treaptă. Copiii reacţionează la muzică de mici.
Muzica împodobeşte toate ariile curriculare.

Fără muzică viaţa în grădiniţă ar
ﬁ mai plictisitoare!

Educatoarea încurajează interesul copiilor prin integrarea muzicii în activitatea lor pe întreg parcursul zilei, în rutină.
Muzica poate face ca rutina de ﬁecare zi să devină plăcută, agreabilă.
Cînd sosesc la grădiniţă dimineaţa, copiii pot ﬁ întîmpinaţi de un fond muzical adecvat. Includeţi muzica în
activităţile din sala de clasă şi pe tot parcursul zilei, atît în interior, cît şi în curte: este minunat să însoţiţi cu muzică
activităţile de grup.
Prin muzică se introduce informaţia nouă, se schimbă discuţia, muzica însoţeşte activitatea de înviorare, dans, de
sport, de joc. Melodiile pot însoţi trecerea de la o activitate la alta, luarea mesei sau mersul la plimbare. Melodiile pot
ﬁ relaxante cînd copiii se odihnesc după-amiază sau dorm.
Ziua preşcolară se poate încheia cu un cîntec bine cunoscut.
Atunci cînd organizaţi centrele de activitate pentru arte şi ştiinţe, nu uitaţi de muzică. Pe parcursul zilei preşcolare,
copiii vor învăţa sau vor inventa cîntece.
Cîntecelele primei copilării sunt piatra de temelie pentru orice fel de muzică percepută sau concepută ulterior de
copil. Copiii trebuie să participe activ la reproducerea şi compunerea muzicii. Muzica, ca o formă de artă, oferă
mesaje şi invită copiii să creeze (să facă propria muzică).

Copiii aﬂă informaţie:

•
•
•

despre sunet — volum, măsură, tempou
despre producerea sunetului muzical — cîntat cu vocea, la instrumente muzicale, combinat
iniţiere în compoziţie — copiii aﬂă cum se combină sunetele muzicale cu cuvintele, muzica trimite mesaje

Impactul muzicii, dansului asupra dezvoltării copilului în diverse domenii
Dezvoltarea emoţională şi
socială

Copiii îşi cultivă simţul estetic, emoţia artistică, capacitatea şi necesitatea de a asculta muzică. Ascultînd, copilul
îşi dezvoltă capacitatea de concentrare. Îşi formează capacităţi de a aprecia muzica, de a identiﬁca unele mesaje
muzicale, îşi formează atitudini. Manifestă dorinţă să asculte cîntece vocale instrumentale, să participe la spectacole,
concerte, la amenajarea sălii. Utilizează muzică în jocuri de creaţie, jocul de rol.
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Copiii inventează propriile cîntece pentru a-şi exprima sentimentele.
Grupul de copii poate cînta sau dansa împreună, coordonîndu-şi vocile, mişcările, folosind în comun echipamente
existente. Adesea, un copil retras, care nu îndrăzneşte să vorbească la activităţile de grup, va intra cu plăcere întrun dans sau un cîntec de acest fel. Muzica moderează comportamentul în funcţie de temperamentul copilului şi
caracterul ei. Prin muzică se cultivă sentimentul de spirit de echipă.
Dezvoltarea cognitivă

Îşi dezvoltă gîndirea muzicală, identiﬁcă cîntecele învăţate, cîntă mai departe, capacitatea de a diferenţia înălţimea
sunetului, ritmul, timbrul, dinamica, feluri de muzică ( folclor — sîrbă, horă, marş, vals).
Prin muzică se formează conceptul despre număr, spaţiu, pereche, formaţie de cerc, de linie, coloană, însuşeşte
părţile corpului, învaţă noţiuni noi: bătaie dublă, triplă, paşi săltăreţi, sacadaţi...
Schimbînd volumul sau ritmul muzicii, copiii pot înţelege ideea de “la fel” sau cea de „diferit”. În acelaşi timp, cîntecele
care numesc literele alfabetului vor duce la memorarea acestora. Copiii se joacă cu cuvintele în diverse ritmuri şi pe
diverse tonuri, învaţă să perceapă sunetele vorbirii.
Muzica poate ajuta la extinderea complexităţii limbajului, dezvoltarea vocabularului — cîntecele cuprind cuvinte noi
pentru copii. Ea poate reţine fragmente pe care le va folosi apoi în vorbire.
Stimulează creativitatea copilului prin posiblitatea de a combina sunete, ritmuri, mişcări.

Dezvoltarea psihomotorie

Se dezvoltă ﬁzic armonios, îşi formează ţinuta, îndemînarea, dezvoltă vocea prin interpretare, auzul muzical —
percepe muzica, expresivitatea mişcărilor. Îşi formează deprinderi de a respira corect, de a pronunţa cuvintele clar şi
expresiv, de a executa corect mişcările sugerate de textul cîntecelor, în ritmul lor.
Copilul învaţă să se orienteze în spaţiu. Sincronizează mişcările, coordonîndu-le cu ale colegilor, îşi dezvoltă
coordonarea audiomotorie.

Sugestii suplimentare privind
amenajarea Centrului Arte

Înzestrarea colţişorului de muzică — amenajat într-un loc liniştit în sala de grupă. Pentru a motiva copiii să asculte
muzică, selectaţi diferite piese — stil, gen, caracter... (orice cultură sau tradiţie are instrumente speciﬁce care sunt uşor
de confecţionat, sunt ieftine şi pot ﬁ folosite de către copii)
Jucării muzicale — tobiţe, clopoţei, muzicuţe, ﬂuieraşe
Zîngănitoare — cutii goale de plastic cu capac; cutii de aluminiu în care se pun seminţe; cutii cu orez, fasole uscată
sau nasturi, o crenguţă cu două ramiﬁcaţii care se leagă cu o sfoară pe care s-au înşirat diverse lucruri care, la
atingere, produc sunete (nasturi, capace de metal de la butelii, tuburi de alamă...).
Vîjîitoare — butelii de plastic, tuburi, ţevi, morişcă...
Instrumente de percuţie, cuburi, hîrtie, butoiaşe, orice obiect care, ﬁind lovit, face zgomot, obiecte destinate altor
scopuri, cum sunt cratiţele şi tigăile din centrul pentru jocul de rol/jocul de-a căsuţa
Xilofoane, piane, maracas, trianglu, tamburină, orgă, ocarină, buhai
Harfe, ﬂuiere, ţambal, cobză, metronom, aparate pentru imprimarea şi difuzarea muzicii, magnetofon, televizor,
CD player, ... portrete ale compozitorilor, muzicanţilor, tablouri: natura, scene din spectacole muzicale, costume,
pelerine, măşti, ﬁgurine.
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Atribute pentru jocuri muzicale: mingi, coroniţe, batistuţe, evantaie, umbreluţe, crenguţe cu ﬂori, arcuri cu ﬂori, cu
beteală, panglici, ...
În ﬁecare caz, instrumentul muzical trebuie mai întîi veriﬁcat pentru a nu pune în pericol sănătatea copiilor.
Instrumentele nu trebuie să aibă margini ascuţite, nu trebuie să prezinte pericolul sufocării şi nici nu trebuie să ﬁe
confecţionate din materiale toxice.

SĂ NU UITĂM!

Sunetul produs de instrumentele pentru ritm — muzica — va concentra atenţia copiilor şi îi va distrage de la
activităţile pe care vreţi să le organizaţi, de aceea ele trebuie folosite doar la activitate pentru întregul grup. De
asemenea, muzica de fundal, care place adulţilor, poate să nu ﬁe pe gustul copiilor.
Supravegheaţi cu atenţie copiii cînd folosesc instrumente pentru adulţi.

Activităţi, proiecte muzicale26
Diferite instrumente muzicale

Ascultaţi instrumentele: Înregistraţi sunete produse de diferite instrumente. Propuneţi copiilor să asculte imprimările
şi să recunoască instrumentul.
Confecţionarea şi utilizarea zăngănitoarelor muzicale27 este o activitate distractivă şi utilă pentru copii. Materiale:
cutii de conserve goale şi curate (cîte una sau două pentru ﬁecare copil); cîte o mînă de fasole — boabe uscate ori orez,
nisip, pietricele şi bandă adezivă.

Utilizarea lor:

copiii vor interpreta ritmuri cu ajutorul lor,
ﬁecare copil, pe rînd, va iniţia un ritm pe care grupul îl va imita,
pot bate ritmul de pronunţare a prenumelui ﬁecărui copil,
bateţi diferite ritmuri pe care copiii le vor imita,
cîntaţi un cîntec, bătînd ritmul cu zăngănitoarele,
organizaţi o paradă, bătînd ritmul marşului cu ele,
dacă aveţi seturi de cîte două instrumente, amestecaţi perechile între ele şi rugaţi copiii să refacă perechile original,
puneţi un CD sau o casetă audio şi propuneţi copiilor să marcheze ritmul cu instrumentele.

26
27

Marjorie J. Kostelnik (ed) et al., Teaching young children using thems, Barnes & Noble, 1991.
Kirsten A. Hansen, Roxane K. Kaufmann, KateBurke Walsh „Crearea claselor orientate după necesităţile copiilor”, Editura Epigraf, Chişinău, 2002.
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Pahare muzicale:

Umpleţi, împreună cu copiii, pahare cu apă la diferit nivel. Propuneţi-le să atingă paharele cu un beţişor. Vor descoperi
că paharele au devenit instrumente muzicale. Copiii vor descoperi că sunetele sunt înalte, joase, lungi, scurte.

Instrumente ciudate şi amuzante

Propuneţi copiilor să construiască imitaţii de instrumente, folosind diferite materiale: cutii, lipici, hîrtie, ﬁbre, să le
orneze, la dorinţă. Improvizaţi o orchestră, copiii cîntînd cu vocea.

Daţi posibilitate copiilor să vadă
muzica scrisă
Muzica altor popoare
Sus/jos

Magazin de instrumente
muzicale
Studio de înregistrări
Teatrul muzical

Oferiţi un set de instrumente

Faceţi o carte mare a unui cîntec pe care ei îl cunosc scriind/lipind notele pe linii de portativ: împreună cu copiii
decupaţi, aranjaţi pe portativ simboluri mari din hîrtie colorată: note, cheia, diezi, bemoli.
Învăţaţi cîntece în alte limbi, din alte ţări, ale altor etnii.
Copiii merg în sala de grupă. Cînd vor auzi sunete înalte, vor merge pe vîrful degetelor cu mîinile ridicate cît mai sus,
cînd se schimbă muzica (joasă), copiii vor merge cu mîinile în jos. În tot timpul jocului copiii merg.
Aranjaţi, împreună cu copiii, într-un colţ al camerei, rafturi, instrumente reale şi confecţionate de ei, CD, casete,
microfoane, valută naţională, casieriţă.
Înregistraţi cîntecul copiilor.
Faceţi vizite la teatre, concerte, sala cu orgă, la biserică ascultaţi corul bisericesc; vizionaţi spectacole, discutaţi cu ei
despre teatrul muzical, ce fac artiştii în asemenea teatru. Copiii construiesc o scenă. Selectează o poveste, alcătuiesc
scenariul, potrivesc muzica, listează specialiştii, aleg/distribuie rolurile, înscenează un şou.
Triangluri, tobe, tamburine, xilofon, clopoţei).
Încurajaţi copiii să creeze propria lor muzică singuri sau cu prietenii.

Audiţii

Oferiţi copiilor posibilitatea să audieze diferite interpretări ale aceluiaşi cîntec pe casete audio şi înregistrări. Rugaţi-i să
voteze pentru interpretarea preferată, apoi înscrieţi rezultatele într-un graﬁc, arătînd cine şi ce versiune a cîntecului a
ales.
Lăsaţi să sune o varietate de selecţii muzicale şi rugaţi copiii să determine propria lor atitudine faţă de ele. Comparaţi
atitudinile. Folosiţi muzica ce presupune diferite dispoziţii (frică, fericire, tristeţe etc.).

Eu sunt dirijor!

Materiale: o varietate de instrumente pentru ritm, o baghetă dirijorală. Dirijorul este persoana care indică intrările ﬁecărui
instrument în interpretarea unei lucrări muzicale. La lecţia de astăzi, cine doreşte poate ﬁ dirijor, conducător de orchestră. El
arată semnale de genul... (demonstraţi cu mîinile în sus) cînd un instrument trebuie să înceapă a cînta şi semnale... (mîinile în
jos), cînd interpretul va trebui să oprească. Este important să priviţi la dirijor permanent pentru a urmări semnalele lui. Pentru
început să practicăm semnalele”.
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Ataşaţi hîrtie colorată pe clapele unui pian, xilofon sau set de clopoţei. Faceţi pătrăţele de hîrtie cu aceleaşi culori.
Înşiraţi-le pe masă invitînd copiii să-şi aleagă pătrăţelile pentru a crea melodia lor. Rugaţi-i să le aranjeze într-o linie
pe masă sau să le lipească pe o hîrtie. Explicaţi că ﬁecare pătrăţel echivalează cu foiţa încleiată pe clape. Rugaţi-i să
interpreteze cîntecul inventat. Spaţiul gol poate reprezenta liniştea, iar pătrăţelele lipite alături — sunetele scurte.
Faceţi un poster cu instrumente muzicale cunoscute şi necunoscute şi un set de cartonaşe cu ele. Rugaţi copiii să
pună cartonaşele pe instrumentele ce le corespund pe poster.
Faceţi perechi de cartonaşe cu diferite simboluri muzicale (note întregi, jumătăţi, cheia sol, cheia fa, diez, bemol,
becar etc.). Să găsească perechea corespunzătoare (nu e necesar să ştie cum se numesc toate simbolurile).
Descoperiţi împreună cu copiii că sunetul variază în funcţie de cîţiva parametri. Numiţi-i şi încurajaţi-i să producă
sunete variind acei parametri (sunet vocal sau instrumental de la tare — la încet, înalt — jos, lent — rapid, lung
— scurt etc.).
Faceţi un joc în care copiii trebuie să egaleze desene cu instrumente (cu desene, cu siluetele, contururile lor).
Bateţi din palme modele de ritm (bat, pauză, bat, pauză). Copiii să repete. Începeţi de la simplu spre diﬁcil.

Dramatizarea unui cîntec
familiar

Învăţaţi din timp un cîntec al cărui subiect este o poveste. Propuneţi copiilor să identiﬁce personajele şi să discute
despre ele şi despre acţiunile lor. Sugeraţi-le să-şi aleagă unul sau mai multe personaje pentru a le dramatiza şi să-şi
utilizeze corpul, gesturile şi să facă mişcări pentru a le prezenta. Spuneţi-le că pot juca un cîntec împreună. Spuneţi: „Eu
voi cînta şi cînd personajul vostru face ceva, puteţi mima această acţiune. Ascultaţi vocea mea şi începem”. Începeţi cîntecul
trecînd de la acţiune la acţiune, lăsînd timp copiilor pentru a le realiza. Permiteţi copiilor să-şi asume cîte caractere vor
şi să le schimbe în timpul povestirii, chiar dacă nu s-a terminat cîntecul. La sfîrşitul cîntecului spuneţi: „Sfîrşit” şi apreciaţi
pozitiv participarea copiilor. Repetaţi povestea, dacă mai e timp şi mai utilizaţi-o în alte zile pentru a permite copiilor să
ia alte personaje şi să-şi îmbogăţească imaginaţia.

Sunete prietenoase

Oferiţi copiilor obiecte ce produc sunete (sunători, clopoţei etc.). Rugaţi copiii să se împrăştie pe un teritoriu mare.
Spuneţi-le că la semnalul dumneavoastră, ei trebuie să emită sunete la instrumentul pe care îl au. Faceţi semn, ei
emit sunete, apoi trebuie să găsească alţi copii din grup ale căror obiecte emit sunete similare. Utilizaţi obiecte
sonore care seamănă, dar produc sunete evident diferite, pentru ca ei să se bazeze pe capacităţile auditive mai
mult decît vizuale.

Aşteptîndu-mi rîndul

Adunaţi copiii într-un cerc, introduceţi activitatea prin spusele: „Fiecare dintre voi are un instrument. Vom asculta sunetul
ﬁecărui instrument la timpul lui. Aceasta înseamnă că atunci cînd cineva cîntă, voi ţineţi instrumentele în linişte. Cînd îţi va
veni rîndul, vei cînta, ceilalţi vor asculta. Veţi şti cînd e rîndul vostru , atunci cînd vă voi atinge pe umăr. Îndată ce iau mîna de
pe umăr, vă opriţi”. Începeţi jocul, lăudaţi copiii care ştiu să aştepte.
Localizaţi un magazin de instrumente în oraşul/comuna dumneavoastră. Mergeţi cu grupul de copii în vizită.
Rugaţi vînzătorul să cînte ceva. Planiﬁcaţi să cumpăraţi ceva pentru clasă, ca de exemplu un casetofon sau o chitară.
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Aﬂaţi cine repară instrumente muzicale. Faceţi o vizită cu copiii la atelierul lui, arătîndu-le ustensilele folosite pentru
lucrul dat. Rugaţi meşterul să demonstreze cum repară instrumentele muzicale.
Aﬂaţi posibilităţile unei vizite în clasele de muzică din alte instituţii. Întrebaţi dacă se poate să aduceţi copiii în timp
ce orchestra instituţiei exersează. Arătaţi-le dirijorul, discutaţi cu el, numiţi, identiﬁcaţi diferite instrumente (se poate
face cu o înregistrare video a unui concert simfonic).
Invitaţi un muzician în ospeţie

Poate ﬁ un părinte, o trupă, orchestra locală. Rugaţi-i să demonstreze instrumentele muzicale, să interpreteze ceva, să
numească părţile, să povestească cum au învăţat să cînte şi să povestească despre piesa muzicală.
Cînd vă întoarceţi la grădiniţă după vizite sau a doua zi după întîlnire, rugaţi copiii să vă descrie impresiile şi
sentimentele lor. Acestea vor ﬁ scrise pe panouri mari, ca ﬁind „povestiri adevărate”, urmînd să ﬁe recitite, pentru ca
grupa să-şi reamintească ulterior de excursii, de vizite. Copiii pot desena din memorie instrumentele văzute. Dacă aţi
făcut înregistrări în timpul excursiei, puneţi copiilor să asculte caseta; pe fundalul muzicii, ei vor putea desena, picta sau
dansa.
Muzica este una dintre cele mai bogate resurse pentru procesul educaţional al copiilor mici. Ea este o
componentă ﬁrească a jocului lor, înlesnind contactul pozitiv şi fructuos cu adulţii. Muzica nu cere un
echipament prea scump sau prea pretenţios ca tehnologie; cel mai valoros instrument pentru aceşti copii este
vocea omenească; între muzică şi emoţii, între muzică şi limbaj există interconexiuni intime. Muzica trebuie să
ﬁe parte integrantă a ﬁecărei zile din creşă sau grădiniţă.
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ARIA CURRICULARĂ

EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE
„Mişcarea este forma fundamentală a gîndirii.” (GERD E. SCHAFER)

Factorii care contribuie la
creşterea copiilor sănătoşi,
deştepţi şi buni

1. Asigurarea mediului educaţional sănătos se realizează prin următoarele practici:
Întreţinerea mediului ﬁzic — îngrijirea încăperilor, terenurilor, iluminaţia, încălzirea, ventilaţia — conform
normelor, funcţionarea sistemelor de aprovizionare cu apă şi de evacuare a reziduurilor, protecţia de rozătoare şi
insecte. Aprovizionarea, depozitarea şi păstrarea lucrurilor. Controlul medical al colaboratorilor instituţiei.
Strategii — instruirea personalului cu privire la cunoaşterea şi respectarea regimului sanitaro-igienic de întreţinere a
încăperilor şi inventarului. Controlul respectării instrucţiunilor, îndeplinirii obligaţiunilor de către personalul medical,
educatori în asigurarea vieţii şi sănătăţii ﬁecărui copil.
Prevenirea răspîndirii infecţiilor:
– informarea părinţilor despre simptomele bolilor infecţioase
– realizarea ﬁltrului de dimineaţă — primirea copiilor
– respectarea procedurilor de igienă — aerisirea şi spălatul pe mîini,...
– observarea comportamentului copiilor pe parcursul zilei
– adresarea la medic şi izolarea copilului care s-a îmbolnăvit, supravegherea, acordarea ajutorului medical adecvat,
chemarea specialiştilor, părinţilor, copilul este alinat, liniştit, mîngîiat
– respectarea regimului de carantină
– măsuri sanitare de prevenire a bolilor contagioase, cauzate de infecţiile virale sau bacteriale
– întreţinerea jucăriilor şi materialelor în curăţenie: în grupele cu copii mici jucăriile sunt spălate de două ori pe zi,
în grupele cu copii de la 3-7 ani — o dată în zi
– etichetarea locurilor individuale ale ﬁecărui copil: pat, dulap, ştergar... pentru a ﬁ folosite numai de acel, cărui
aparţin
Este necesară listarea elementelor componente ale mediului educaţional sănătos şi expunerea în văzul ﬁecărui colaborator la locul de muncă, în avizierul pentru părinţi!

2. Asigurarea mediului educaţional lipsit de riscuri şi psihoemoţional favorabil include:
Educatorii profesionişti care iubesc copiii, discută cu ei liniştit, participă la jocurile lor, au grijă să nu apară situaţii
stresante, îl au în vizorul său pe ﬁecare copil şi în orice moment îi pot veni în ajutor, fără restricţii. Ajută copiii să
înveţe a se autocontrola şi autodirija, a comunica, coopera, ca să trăiască emoţii pozitive.
Copiii au posibilitate să activeze, să se joace fără frică — teritoriu îngrădit, sală cu dulapuri ﬁxate, materiale netoxice
pentru joc şi activităţi,... Centrele de mişcare cu grad sporit de risc (cum ar ﬁ căţăratul pe scară) este deschis atunci
cînd adultul poate sta la asigurare.
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Pe teren este posibilitate de a vedea, observa ﬁecare copil. Terenul este curăţat înainte de a ieşi în aer liber
(cuie, pietre, urme de animale, plante otrăvitoare şi necunoscute, ciuperci), sunt veriﬁcate utilajele, dacă nu s-au
deteriorat, sunt curate. Este veriﬁcat dacă piscina este bine îngrădită, ca să nu încerce vreun copil să o folosească
nesupravegheat.
Educatorii sunt dublu vigilenţi cînd nu cunosc bine ﬁecare copil, cînd sosesc sau pleacă părinţii cu copiii de la
grădiniţă, cînd lipseşte unul din membrii personalului grupei.
Ei discută cu copiii despre protecţia vieţii, sănătăţii lor, îi ajută să înveţe regulile de protecţie şi să le utilizeze.
Personalul grădiniţei trebuie să poată acorda primul ajutor, respectînd 3 reguli de bază:
1. PĂSTRAŢI CALMUL;

2. URMAŢI PROCEDURILE DE PRIM AJUTOR;

3. ACŢIONAŢI RAPID.

Un mediu lipsit de riscuri impune:
respectarea programului zilei,
alimentaţia corectă, care are rol esenţial. Copiii, care au fost subnutriţi pe parcursul unei perioade îndelungate,
manifestă tendinţă de întîrziere în dezvoltarea motorie şi pot avea probleme de sănătate.
realizarea corectă a asanării şi călirii organismului copiilor,
crearea condiţiilor pentru activitatea de mişcare a lor, de formare a culturii ﬁzice.

„Vreţi să cunoaşteţi lucrurile,
faceţi-le.“
(B. Spinoza)

3. Informarea copiilor, formarea abilităţilor şi deprinderilor de a acţiona, de a avea grijă de sine şi de cei din
preajma lor.
Angrenarea copiilor în crearea şi întreţinerea ordinii este posibilă dacă:
– ei sunt familiarizaţi cu destinaţia ﬁecărui obiect, locul ﬁecărui lucru pe rafturi;
– participă la etichetarea lor. Copiii mici pot lipi imaginile obiectelor pe containere şi pe raftul, unde stau ele, cei
mai mari pot scrie etichetele;
– educatoarea inventează jocuri.

Mediul ﬁzic îndestulat cu
materiale, îngrijit, anturajul
binevoitor vor face ca şi
copilul să vrea să ﬁe îngrijit
şi binevoitor. Haosul duce la
oboseală, inﬂuenţează negativ
psihicul copilului.

Personiﬁcarea lucrurilor — una din educatoare a deghizat un cubuşor lipindu-i ochi, gură, nas, păr, l-a făcut nostim,
drăguţ, le plăcea copiilor. Cubul a „zis”: „Copii, hai să ﬁm prieteni. Ştiu că aveţi nevoie de mine. Şi eu mă simt bine în mîinuţele
voastre. Aveţi dreptul să mă luaţi, să vă jucaţi, dar îmi place mult să mă puneţi la loc, deoarece nu mă simt bine călcat în
picioare şi apoi am grijă şi de voi — vă puteţi împiedica de mine, cădea, lovi”. Copiilor le-a plăcut jocul şi se încadrau mai activ
în a pune lucrurile la loc. La fel puteţi proceda cu o pensulă, creion, săpun, maşinuţă;
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Compunerea regulilor de întreţinere a ordinii împreună cu copiii. Copiii trebuie ajutaţi să înveţe regulile, să vadă,
să simtă necesitatea de a face ordine.
Una din educatoare zice: „ Cine s-a jucat, să meargă imediat să strîngă jucăriile”. Copiii nici nu aud. Altă educatoare zice: „Vai,
jucăriile s-au întristat, oare de ce? Copiii răspund: „Că le-am lăsat împrăştiate, vor puse la loc”. Educatoarea: „Da, aceasta era
cauza. Le strîngem noi, unde sunt prietenii mei, copiii harnici? Dan, Tina, Anişoara ... ajutaţi-mă, vă rog”. După ce le-au aranjat, admiră ordinea din jur, se bucură, aplaudîndu-se. Copiii au venit la strîns jucăriile, ei şi-au auzit numele, lor li s-a spus
că-s harnici, prieteni, cum să nu ajute? Altă dată educatoarea roagă un copil să înceapă a strînge şi amabil îi cheamă pe
ceilalţi să-l ajute.
Aplanarea conﬂictelor. Chiar şi în mediul îngrijit şi în anturaj binevoitor apar conﬂicte între copii (unii dintre ei
insultă, lovesc, plîng) de la locul de joc, materiale, prieteni.
Educatoarea le aminteşte cum procedează prietenii, că este bine, cînd îţi înveţi gura să spună vorbe frumoase, că ea tot vrea
jucăria aceasta, dar rabdă, aşteaptă să se joace acel care primul a luat-o, apoi îl roagă să i-o dea sau îi oferă o altă jucărie şi o
cere pe aceasta, le spune concret cum să procedeze, îi ajută să –şi controleze acţiunile.
Conﬂictele apărute şi neaplanate provoacă traume, stresuri, dureri de cap, refuz de a veni la grădiniţă, de a mînca.
Participarea copiilor la întreţinerea curăţeniei:
– În timpul spălării jucăriilor, hainelor păpuşilor, educatoarea provoacă o discuţie cu copiii, îşi exprimă atitudinea:
„Hainele acestea nu mai sunt frumoase, ele sunt murdare. Ce facem cu ele? Da, le spălăm”;
– După ce le-au spălat, îmbrăcînd păpuşa, discută cu copiii despre îngrijirea hainelor, încălţămintei, lucrurile personale,
şi zice:
„Acum ele sunt frumoase, că sunt curate, au toţi nasturii, „să îmbrăcăm păpuşa” — propun copiii. Acum păpuşa este îngrijită,
îi stă bine, este drăguţă”. Copiii învaţă ce e bine.
Autoîngrijirea:
– E bine să ﬁe aﬁşate reguli prin imagini, cuvinte: „înainte de a ne aşeza la mîncare, ne spălăm pe mîini”, în camera de
lavabou — consecutivitatea acţiunilor de spălare pe mîini...
– Adultul, care asistă copiii, vorbeşte mereu, comentează, foloseşte poezia, cîntecul despre apă, prosop, mîini, faţă, copil
curat. Copiii de 2 ani trebuie să se spele pe mîini singuri, să-şi identiﬁce prosopul personal;
– În grupă, pe raft, ca să le poată ajunge, sunt două containere mici — unul cu şerveţele igienice curate, pe el scrie
„şerveţele curate” şi este prins un şerveţel curat, altul, pe care este scris „şerveţele utilizate” şi este prins un şerveţel
(curat), dar boţit. Copiii mici sunt ajutaţi de adult să le folosească, cei mari se îngrijesc singuri.
Întreţinerea curăţeniei în timpul mesei, dacă cineva împrăştie sau răstoarnă ceva, adultul strînge îndată, zicînd:
„Ştiu că îţi place să ﬁi curăţel, ştiu că te străduieşti, s-a întîmplat, dar aşa se învaţă băieţeii a mînca”, nu dojeneşte copilul, el
şi aşa este necăjit că nu poate face lucrurile bine. La masă se discută despre bucate, calităţile gustative, ingredientele
folosite. Adultul ştie pe cine, cînd, cum să-l ajute. Copiii se implică în servire, cei mari şi în autoservire — salata e bine
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să ﬁe în salatiere, felul doi în castroane pe ﬁecare masă, ca să-şi pună singuri în farfurii. După mîncare, copiii se spală,
merg la oglindă, se privesc, se aranjează. Educatoarea spune ﬁecărui copil mic: „Dan, te-ai spălat şi eşti curat şi frumos”,
haina murdară este schimbată, după care şi acest copil merge la oglindă, se priveşte şi adultul zice: „Vezi, îţi stă bine, eşti
frumos în cămaşă curată!”. Accidente vor mai ﬁ — copiii sunt copiii. Creierul zice mîinuţei să facă bine, dar mînuţa nu
ascultă, că nu poate.
Doar încurajaţi mereu, apreciaţi pentru orice reuşită, angrenaţi în activităţi dobîndesc abilităţi, îşi dezvoltă coordonarea oculomotorie!
Dezvoltarea activităţii de
mişcare a copiilor trebuie să
decurgă în formă de iniţiere a lor
în cultura ﬁzică — componentă
fundamentală a culturii
universal-umană.
(V. Kudreavţev)

Educaţia ﬁzică şi educaţia pentru sănătate următoarele activităţi, prin care copilul îşi va forma viziunea despre
propriul corp, starea şi capacităţile lui, adică îşi va forma cultura ﬁzică:
Educaţia ﬁzică:
- Activitatea de mişcare
- Gimnastica de înviorare şi gimnastica de recuperare,
- Gimnastica ritmică,
- Activităţile de educaţie ﬁzică,
- Distracţii şi sărbători sportive,
- Înotul,
- Elemente de jocuri sportive,
- Elemente de gimnastică artistică,
- Jocuri dinamice.
Activităţi de întreţinere şi fortiﬁcare a sănătăţii:
- Călirea: cu aer, apă, soare, mersul desculţ pe pămînt şi prin apă, contrast de apă,
- Exerciţii de formare a ţinutei corecte, de proﬁlaxie a piciorului plat,
- Clătirea gurii – gargare,
- Masaje diverse,
- Gimnastica curativă.

Dezvoltarea ﬁzică şi pentru
sănătate se aﬂă într-o relaţie de
interdependenţă şi conexiune cu
alte aspecte ale învăţării copiilor.

Copiii se dezvoltă ﬁzic mişcîndu-se. Ei se mişcă în permanenţă, deoarece îşi folosesc corpul ca să-şi exprime gîndurile
şi emoţiile, neﬁind în stare să comunice ceea ce simt prin cuvinte. Mişcarea le ajută să înţeleagă mai bine limbajul verbal
şi să-şi formeze concepte noi. Sunt utile orice activităţi care le permit copiilor să se mişte şi să exerseze pentru a învăţa
să se autocontroleze şi să descopere noi posibilităţi ale propriului corp. Ei se autocunosc ca persoană ﬁzică.
Copiii se implică în activităţi, care stimulează dezvoltarea musculară şi motorie: mers, tîrîre, alergare, sărit,
săltat pe loc, dans, aruncarea şi prinderea mingii, lovirea cu piciorul, păstrarea echilibrului pe bîrne, borduri, ridicarea
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greutăţilor, balansare, căţărat, tăiat cu foarfecele, cu cuţitul, încheiatul şi descheiatul nasturilor şi tragerea fermoarelor,
legarea şireturilor, reconstituirea imaginilor (puzzle), bătutul cuielor cu ciocanul, tăiatul cu ferăstrăul, cusutul, desenul
cu creionul, cu creta, carioca, modelare, lipitul, capsatul, pictura, îmbrăcatul şi dezbrăcatul, împinsul şi trasul, ridicatul şi
căratul, turnatul etc.
Musculatura ﬁnă, musculatura grosieră, controlul şi aprecierea cu precizie a mişcărilor corpului, simţul echilibrului,
coordonarea mişcărilor, forţa, rezistenţa, sensibilitatea tactilă, coordonarea psihomotorie — toate acestea copilul şi le
dezvoltă prin libertatea de mişcare, prin exersare, crescînd într-un mediu adecvat bine gîndit, bine dotat.
Dezvoltarea ﬁzică
şi întreţinerea, fortiﬁcarea
sănătăţii copilului este
rezultatul interacţiunii factorilor
individuali determinaţi de
ereditate şi factorii mediului.

Pentru dezvoltarea normală a corpului, creierului, sistemului nervos, inimii şi a vaselor sangvine, a proceselor
psihice şi afective este necesar un mediul favorabil — mediu care ar promova libertatea de mişcare în spaţiu ceea ce ar
oferi copiilor o ocazie absolut ﬁrească de a alerga, a sări, a dansa, a juca badminton, fotbal — de a-şi pune întregul corp
în mişcare, fără restricţii, dar cu mare asigurare.
Echipamentul, cu care este dotat mediul — sala de grupă, sala de sport, locul de joacă din curte — permite şi
stimulează căţăratul, săritul, alergările, ochirea în ţintă, mersul pe bîrne/buturugi, menţinerea echilibrului şi coordonarea
mişcărilor, formarea ţinutei drepte, proﬁlaxia piciorului plat.
Atît în mediul interior, cît şi în cel exterior se pot organiza o varietate de activităţi şi copiii pot avea diverse ocazii de
asimilare a cunoştinţelor şi de stimulare a dezvoltării ﬁzice, de formare a culturii ﬁzice.
Activităţile de educaţie ﬁzică organizate în sala de sport, în mediul exterior dau copiilor ocazia de a învăţa cum
să-şi satisfacă necesitatea de mişcare, cum să îndeplinească corect mişcările fără a-şi pune în pericol sănătatea,
viaţa, de a învăţa reguli, a-şi spori încrederea în sine, a comunica cu ceilalţi şi a soluţiona probleme.

Planiﬁcarea unui program
riguros de educaţie ﬁzică

Planiﬁcarea unui program riguros de educaţie ﬁzică este o parte importantă pentru dezvoltarea copiilor de 1-7ani. Dezvoltarea ﬁzică diferă de la un copil la altul. Unii copii de 3 ani pot sări uşor, în timp ce alţii nu pot executa o săritură decît
la vîrsta de 5 ani. Unii pot prinde uşor o minge din zbor, în timp ce altii nu reuşesc să prindă o minge chiar foarte mare.
Educatoarele trebuie să observe care este nivelul de dezvoltare a copiilor şi să planiﬁce activităţi adecvate.
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Deprinderile ﬁzice de care copiii vor avea nevoie mai tîrziu pentru a participa cu succes la activităţile ﬁzice
sunt însuşite şi exersate de cînd sunt foarte mici!
Organizarea activităţilor de
mişcare

Educatoarea pune la dispoziţia copiilor experienţe prin care sunt solicitaţi muşchii mari şi mici, prin care, ﬁind încurajaţi,
vor explora mediul ﬁzic. Copiii mici au nevoie de mult spaţiu pentru a lua, a pune lucruri, a trage după ei, a împinge
cărucioare, maşinuţe, a se plimba cu tricicleta, a se căţăra, escalada, a călări, a sări, a se ţine cu mînuţele de o bară lăsînd
corpul să atîrne, a alerga, a rostogoli mingea, lor le place să se ascundă. Prin aceasta ei însuşesc modele noi de acţiuni,
se bucură de ceea ce pot face.

Activităţile de mişcare intensă se
organizează peste 20-30 de min
după mîncare!

O activitate foarte veselă pentru copiii mici (şi mari) este jocul cu paraşuta (cusută din bucăţi de pînză de diferite culori, la
margine cu multe cheutori mari, ca şi copiii să o poată ţine cu mîinile) de care se apucă mulţi copii şi imită caruselul, mergînd/
alergînd pe cerc înainte-înapoi, ţinînd ba cu mîna dreaptă ba cu mîna stîngă, apoi săltînd paraşuta, pe care este o minge
uşoară (din ţesătură, buret), de obicei saltă şi ei ca mingea, spun pe ce culoare s-a oprit ea (mingea e pe culoarea roşie, acum
pe albastru, mingii îi place culoarea galbenă); după care educatoarea le propune (în şoaptă) să se ascundă sub paraşută.
Copiii stau/şed sub paraşută, tac chitic, iar educatoarea „se nelinişteşte: oare unde sunt copiii, unde s-au dus? Tanti Olga aţi
văzut unde s-au dus ei? Oare unde sunt?” Apoi ridică repede paraşuta şi se miră, exclamînd: „Aici sunteţi, şmecherilor, aţi vrut
să vă jucaţi cu mine. Îmi place jocul.” De obicei copiii zic: „Hai iar „ială)”. Desigur această acţiune se repetă de 3-4 ori.
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Copiilor mici (1-3 ani) le plac mult activităţile de mişcare în formă de poveste.
Exemplu de activitate de mişcare
care integrează celelalte arii
curriculare

Pentru o asemenea activitate este nevoie de:
baston din lemn sau plastic, cu lungimea de 2,5m, ca să le poată apuca copiii cu mîinile
fîşii de pînză aspră (in, cînepă ca să nu lunece şi să maseze tălpile) de dimensiunile — 0,25 x 2,5–3m (saci umpluţi cu
pietricele de rîu, cu castane, alte seminţe care nu înghimpă, nu lunecă, pînză pe care sunt cusuţi nasturi)
cercuri de plastic, pe care este întinsă pînză sură/verde/galbenă — insuliţe, pe care vor sări copiii
arcuri ori sfori legate de speteaza scăunelelor ori cutii mari de carton, fără două părţi opuse prin care poţi intra şi ieşi
tîrîndu-te
cărămizi/cuburi, pe care le putem confecţiona din cutii în care a fost suc (umplute cu nisip/coji de seminţe de ﬂoareasoarelui, pietricele mărunte, seminţe de plante, iarbă uscată) şi acoperite cu pînză de diferite culori
container cu morcovi, decupaţi din carton ori pregătiţi din aluat de joc, coş
unul sau mai mulţi iepuraşi, în funcţie de vîrsta copiilor şi scopul activităţii
o cutie de carton — casa iepuraşului — pictată, decorată de copii la activităţile de artă
otgon cu lungimea de 1,5–2m
Dacă vrem să meargă copiii desculţi, aşternem un covor.
Toate aceste lucruri au fost utilizate în jocurile copiilor. La această activitate ele vor ﬁ puse într-o anumită consecutivitate care
va ﬁ altfel decît altă dată.
Educatoarea anunţă copiii că vor merge în ospeţie, le oferă alternativă, le permite să aleagă la cine: la un iepuraş ori la
mai mulţi, la veveriţă ori la ursuleţ. Discută despre ce surpriză ar putea să-i facă, ce cadou ar putea să-i ducă. Convin să
meargă la iepuraşi, să le ducă morcovi.
Educatoarea împreună cu copiii pregătesc un „drum” spre casa iepuraşului. Ea urmăreşte scopul ca să-i motiveze pe copii
să vorbească, să se orienteze în spaţiu, să consolideze culorile, să-i îndemne să facă ceva împreună, să se accepte, să se
ajute, să se bucure. În timpul pregătirii terenului pentru activitate — construirea drumului, cere copiilor să aducă fîşiile
de pînză, roagă să le apuce cîte doi şi să le aştearnă (le pun paralel pe podea). Educatoarea îi îndeamnă să spună ce fac.
„Eu cu Dan aşternem pînza” — zice Adi. „Da, acestea sunt cărăruşe, noi vom merge pe ele” — educatoarea. Aranjează
cercurile/insuliţele unul după altul. Educatoarea: „Da, voi puneţi cercurile, aici „este” apă vom sări de pe o insuliţă pe alta
ca să nu ne udăm picioarele”. „Da, să nu ne udăm”, zic copiii. Alţi copiii aduc arcurile ori ajută educatoarei să lege sforile
— „noi legăm sforile / eu cu Nicu şi cu tanti Vica legăm sforile”, „eu şi Tinca punem cărămizile”. Educatoarea: „Da, Tudoraş
şi Pati pun cărămizi — bariere, vom păşi peste ele”, Educatoarea cu unii copii pun cutiile de carton prin care se vor tîrî,
pregăteşte containerele cu morcovi şi pun otgonul, numind obiectele, comentînd acţiunile. Educatoarea între timp a pus
un baston, „păzit” de ursuleţ, la capătul „cărăruşelor”.
Într-o parte de sală, pe canapea stau copiii, ori în partea opusă, în „casa sa” stă iepuraşul-jucărie.
Toţi constată că drumul este gata. Educatoarea întreabă copiii, dacă sunt gata să pornească, încep activitatea.
Merg pe cărăruşe, unul după altul.
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Ajungînd la baston, educatoarea propune copiilor să roage ursuleţul să le permită să treacă. Ursuleţul le permite cu
condiţia: să se aşeze, să i-a bastonul cu ambele mîini, să-l ridice, zicînd „sus”, să pună bastonul la loc, zicînd „jos”, să repete
de 3 ori. Copiii execută exerciţiul, educatoarea susţine bastonul. Ursuleţul „zice”: „Puteţi trece”.
Copiii merg mai departe, se tîrăsc pe sub arcuri / sar din cerc în cerc — de pe o insuliţă pe alta. Educatoarea îi îndeamnă,
încurajează, îi ajută pe unii să sară din cerc în cerc, să aterizeze pe vîrfurile degetelor, (copiii de 1-2 ani au nevoie de
ajutorul educatoarei, altfel majoritatea păşesc din cerc în cerc, pentru unii şi păşitul peste cărămizi este problematic, au
nevoie de asigurarea adultului).
După ce au trecut toţi şi prin cutiile de carton, educatoarea ia coşul şi zice copiilor că au ajuns în grădina cu zarzavaturi,
vor culege cîte 3 morcovi (pe care i-a înşirat în prealabil), dar trebuie să luăm cîte un morcov cu ambele mîini şi să-l punem
în coş; ea ţine coşul sus, ca să se ridice copiii pe vîrfurile degetelor la picioare, să ridice mîinile sus, ca să ajungă la coş.
Parcurg drumul mai departe, ţinîndu-se de mîini, întorşi spre dreapta („aşa ca mine” — zice educatoarea) şi merg cu pas
lateral, cu mijlocul tălpii pe otgon/funie.
Ajunşi la iepuraş, îl salută, îi dăruiesc morcovii. Cu el împreună aleargă înapoi la „casa lor”. Se joacă cu iepuraşul, aleargă,
sar ca el, cîntă.
Copiii de 2.5–3–4 ani pot repeta traseul, poate ﬁ încă un iepuraş pe care nu l-au observat şi, ca să nu rămînă jignit, merg
la el. Se scimbă subiectul, atributele, dozarea, durata. Activitatea durează atît cît le place copiilor, dar educatoarea are
grijă să nu ﬁe suprasolicitat efortul ﬁzic, supradozare, supraoboseală. Vara aşa activităţi se organizează în aer liber, umbrit. Iarna într-o cameră aerisită, în care s-a şters praful cu o cîrpă umedă, după ce s-a uscat podeaua.
Activităţile cu copiii mici e bine să ﬁe organizate după somn, ei ﬁind lejer îmbrăcaţi, ca să se poată mişca uşor. Această
activitate este bine structurată, respectîndu-se normele, consecutivitatea: exerciţii de dezvoltare a muşchilor centurii
scapulare, spatelui, abdomenului, picioarelor, cu creşterea succesivă a sarcinii ﬁzice. Fiind organizată prin metoda ”şuvoi”
şi utilizînd atribute paralel aranjate, este posibilă atingerea nivelului înalt al densităţii generale şi motorie a activităţii şi
a numărului de locomoţii. Modul în care au fost aranjate atributele, au facilitat asigurarea copiilor, alternarea mişcărilor.
S-a ţinut cont de sarcinile: dezvoltarea mersului, simţului echilibrului, coordonarea mişcărilor, formarea ţinutei, proﬁlaxia
piciorului plat. Educatoarea mereu lămureşte, demonstrînd, îndeamnă: „ fă ca mine”, îi ajută, copiii o imită.
Este minunat dacă în sală este oglindă. Educatoarea stă la spatele copilului la distanţă şi împreună execută mişcarea,
copilul vede şi imită. Nu punem mîna pe copil, pentru a forţa ceva, acceptăm executarea mişcărilor în modul în care
poate el.
O distracţie cu copiii de 4 -7 ani poate avea alt subiect: animalele de la menajerie, pompierii, medicii de la salvare,
alpiniştii, clovnii, la mare, în poiană, materialele, ﬁind adecvate: derdeluşe pentru escaladat, saci de sărit în ei, ţintă
verticală, popice, pămătufuri, funii/otgoane, mingi, cercuri de îmbrăcat peste cap,...
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Este important ca deprinderile
ﬁzice să ﬁe însuşite într-o
atmosferă relaxantă şi într-o
manieră noncompetitivă
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Deprinderile ﬁzice să ﬁe însuşite într-o atmosferă relaxantă şi într-o manieră noncompetitivă, astfel încît copiii să se
bucure de jocuri. În joc se bucură de succes, deoarece în cazul în care un grup cîştigă, iar altul pierde se pot isca certuri,
uneori bătăi.
Copiii învinşi vor trăi emoţii neplăcute — de furie, dezamăgire —, îşi pot pierde încrederea în capacităţile lor şi nu vor
mai dori să participe.
Scopul educaţiei ﬁzice este de a-l ajuta pe copil să dobîndească deprinderi şi să-şi formeze interese care să facă
să ﬁe activ din punct de vedere ﬁzic, să-şi fortiﬁce sănătatea, să-şi formeze cultura ﬁzică, mişcarea, să devină
necesitate pentru toată viaţa.

228

GHIDUL CADRELOR DIDACTICE PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE ŞI PREŞCOLARĂ

ACTIVITATEA DE MIŞCARE ÎN MEDIUL EXTERIOR

Timpul petrecut în curte nu este o perioadă de odihnă pentru adulţi; este mai curînd
un moment prielnic pentru a dezvolta procesul educaţional!29
Pe terenul de joc sunt delimitate spaţii, care promovează dezvoltarea copilului prin implicare activă.
Spaţiul pentru căţărat

Toţi copiii îndrăgesc acest spaţiu. Căţăratul pe liane, tobogane, platforme şi poduri suprapuse, bîrne, cauciucuri de automobil, scări, otgoane întinse orizontal, la o anumită înălţime, pe care copiii se deplasează ca „ maimuţele”, le provoacă
plăcere şi este foarte beneﬁc. Copiii mai mici se vor căţăra la înalţimi mici, copiii mai mari se vor urca pînă în vîrf. Cînd
sunt afară, copiii descoperă felul în care corpul lor se mişcă pe diferite dimensiuni – ei aﬂa cum e să ﬁi în vîrful unei
scăriţe sau pe un leagăn în viteză.

Supravegheaţi cu grijă acest
spaţiu!

Este important să permiteţi copiilor să înveţe ﬁecare în ritmul său; copiii nu trebuie să ﬁe inﬂuenţaţi de faptul că
adulţii îi privesc şi nici nu trebuie forţaţi să-şi depăşească recordurile.
Majoritatea accidentelor se petrec tocmai în această zonă; de aceea ea trebuie supravegheată cu grijă, iar pe jos
trebuie să ﬁe un înveliş moale, de obicei, sub aceste utilaje sunt săpate gropi şi umplute cu nisip, care este mereu
afînat (săpat 30 cm adîncime). Alţi copiii nu au voie să se joace sub ele.

Spaţiul pentru săpat

Abilitatea motrică a muşchilor mari şi mici este susţinută şi cînd copiii sapă în nisip, toarnă apă, adună pietre,
frunze, zăpadă sau alte obiecte. Locul pentru jocul cu apă şi nisip trebuie să ﬁe suﬁcient de mare, pentru ca un grup
mic de copii să se poată activa fără a se înghesui. Ar ﬁ foarte bine dacă această zonă ar ﬁ amplasată lîngă un robinet cu
apă potabilă. Apa poate ﬁ cărată din sala de grupă în butelii de plastic, turnată în cuve, ligheane de plastic. Copiii se vor
distra, învăţa, jucîndu-se cu apa.
Curăţenia în lada cu nisip trebuie păstrată în mod obligatoriu. Este bine să aibă capac cu lacăt deasupra ei. Dacă nu
există capac, în ﬁecare zi, înainte de jocul copiilor, nisipul este greblat —, curăţat, umezit, afînat.
Jucăriile: găletuşe din plastic şi din metal, boluri, lopăţele, hîrleţe de toate mărimile, camioane, pîlnii, site, forme, roabe,
cutii, obiecte naturale: scoici, pietricele — toate sunt spălate în ﬁecare zi, pregătite pentru următoarea activitate.
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Spaţiul pentru circulaţie
şi transport
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Suprafaţa trebuie să ﬁe tare, aspră (asfaltată sau bătătorită). Pe o astfel de suprafaţă copiii merg mai uşor cu tricicleta.
Pentru copiii mai mici sunt potrivite cărucioarele, tricicletele şi maşinuţele legate cu sfoară (pe care copiii le trag după
ei), iar pentru cei mari bicicletele, trotinete, motocicletele mici (scutere) şi skateboard- urile. Aici ei învaţă să-şi
păstreze echilibrul, să starteze, să frîneze.
De obicei educatoarea aduce cutia cu materiale pentru locul „circulaţia rutieră”. Copiii dezvoltă jocul de rol. Întru evitarea
accidentelor, se marchează clar delimitări, trasee cu cretă sau cu vopsea, săgeţi, care indică sensul mişcării şi se utilizează
semne de circulaţie transportabile. Atenţie! Un adult supraveghează totul în permanenţă.
Acest spaţiu poate ﬁ utilizat şi pentru alte activităţi: jocul cu mingea, coarda, şotronul sau activităţile artistice, decid
împreună educatoarea şi copiii. Ca să nu apară divergenţe, sunt din timp stabilite nişte norme de timp şi acţiuni. Tricicletele, scuterele etc. sunt puse la locul lor, deoparte.

Spaţiul liniştit

Educatoarele aduc afară covoraşe, pături etc. pentru a amenaja un loc, unde copiii merg singuri ori cu cineva, pentru a-i
privi pe ceilalţi sau pentru a desfăşura diverse activităţi. Aici se poate: odihni, contempla imagini, citi cărţi, crea muzică,
juca „de-a...”. Da, trebuie aduse materiale: creioane de ceară, cretă, hîrtie, cărţi, şevalet, lupe şi rigle, cutii cu sugestii pentru joc de rol, pe ea poate ﬁ scris „ şcoala” , dar copiii se joacă „de-a magazinul” — ei aleg, ei decid.

Spaţiul pentru grădinărit

În acest spaţiu, o dată cu unele descoperiri, copiii se mişcă. Plantarea seminţelor şi observarea dezvoltării plantelor —
ﬂori, legume — sunt o experienţă impresionantă pentru copii. Ei convin despre forma stratului, măsoară, etichetează.
Ei plivesc buruianul, stropesc, afînează solul, observă insectele, rîmele. Aﬂă condiţiile, ciclul de dezvoltare a ﬂorilor,
legumelor. Lucrează împreună, devin protectori ai plantelor. Aﬂă care insecte sunt prietenii plantelor, care este aportul
păsărilor la creşterea plantelor.

Spaţiul pentru lucrul în lemn

Un loc pentru lucrul cu lemnul poate ﬁ atît în sala de clasă, cît şi în aer liber, un loc unde copiii nu vor ﬁ deranjaţi de
alţii. Aici copiii proiectează, construiesc, confecţionează. Pentru evitarea accidentelor, aceste activităţi se petrec
împreună cu adultul, sub suprevegherea atentă a lui. Copiii vor folosi anumite unelte, respectînd cu stricteţe regulile
stabilite. Aici copiii îşi dezvoltă limbajul, imaginaţia, creativitatea, îşi folosesc musculatura ﬁnă şi cea grosieră.

Încă o dată despre educaţie pentru sănătate, prin mişcare

Dezvoltarea aptitudinilor sociale:
Copiii învaţă să negocieze: „eu merg pe bicicletă de două ori, apoi ţi-o dau, iar tu îmi cedezi scrînciobul”.
Ei stabilesc reguli: ne căţărăm pe stîlp ﬁecare de două ori — copiii învaţă să facă compromisuri, deşi a vrut să se caţăre
de trei ori, dar, dacă grupul a zis altfel, acceptă.
Colaborează ca să se avînte cît mai sus cu balansoarul, cînd construiesc în nisip, udă plantele, trasează linii pentru
cărăruşe, ... — copiii se împrietenesc şi se bucură unul de compania celuilalt.
În timpul plimbărilor, copiii învaţă diverse lucruri, despre comunitatea în care trăiesc, despre oameni, meserii, ecologie, fauna şi ﬂora localităţii, frumuseţea naturii, cartierului, mahalalei, discută despre acei care au contribuit.
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Dezvoltarea emoţională
În mediul de joacă sunt inevitabile problemele, ﬁe de convieţuire, ﬁe de cunoaştere, ﬁe de formare a culturii ﬁzice personale. Copiii învaţă să se descurce în diverse situaţii care se ivesc şi capătă încrederea în sine.
Copiii trăiesc bucuria cuceririi înălţimilor, ajungînd în vîrful scărilor, escaladînd, depăşind frica de a luneca pe tobogan.
În mediul exterior, în cadrul unor experienţe reale de viaţă, îşi clădesc încrederea în forţa lor ﬁzică. Copiii descoperă că
pot face multe mişcări şi se pot controla, de aceea educatoarea şi le dă spaţiu (atunci cînd ea ştie că ei se descurcă singuri, numai nu acolo unde este mare pericol), stînd aproape, nu alături, ca să se simtă ei stăpîni pe sine.
Copilul învaţă să ceară ajutor: „vă rog să staţi lîngă mine cînd voi escalada scara, nu pot singur, îmi este frică”, trăieşte
sentimentul de a ﬁ apărat, are încredere în acel care îl ajută.
Dezvoltarea intelectuală
În mediul exterior copiii învaţă contactînd direct cu obiecte: numerele, formele, mărimile, clasiﬁcă şi numără.
Toate grupele au numărat primii ghiocei de pe răzorul din curte, mai tîrziu numărau cîte ﬂori de margarete, zambile,
primula, toporaşi au înﬂorit de ieri pînă astăzi, cîte căldăruşe cu nisip a cărat ﬁecare în ladă din movila descărcată din
autobasculantă; cîţi pomi de cireş, vişin, de nuc sunt în curte, fac graﬁce.
Ei observă şi discută zilnic despre starea timpului: schimbările în natură, învaţă semnele care prevestesc ploaia, furtuna, învaţă a se proteja.
Admiră vietăţile, le duc de mîncare: nuci pentru veveriţe, slănină pentru piţigoi (le pică şi cioroilor), morcovi pentru
iepuraşi (în curtea grădiniţei cresc iepuraşi pui, boboci).
Iarna copiii grupelor mari trăiesc bucuria jocurilor în zăpadă pictînd cu apă colorată, cărîndu-se cu patinele confecţionate
din butelii, construind labirinturi, oameni, animale de zăpadă, adunînd zăpada în mormane, ca apoi să le asalteze, au
muncit mult, cu satisfacţie, ﬁind foarte fericiţi.
Toate lucrurile se întîmplă concomitent, în mod ﬁresc: cunoaştere, mişcare, fortiﬁcarea sănătăţii, dezvoltarea
limbajului, proceselor psihice, prin activizarea tuturor simţurilor, dezvoltarea proceselor afective — copilul
trăieşte viaţa acum, aici, se creşte pe sine între semeni.
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PREVENIREA ACCIDENTELOR ŞI TRAUMATISMELOR
Siguranţa afectivă şi ﬁzică a copiilor este una dintre principalele
responsabilităţi ale educatoarei

Este important ca să ﬁe copiii supravegheaţi de adulţi, căci autocontrolul, judecata şi coordonarea lor nu sunt încă pe
deplin dezvoltate.
Reguli pentru menţinerea siguranţei în sala de grupă:
1. Veriﬁcaţi dacă detectorul de fum şi stingătorul de incendiu în sala de clasă sunt în funcţiune. Educatoarele şi copiii
trebuie să ştie ce să facă în caz de incendiu.
2. Păstraţi produsele de curăţat şi alte materiale periculoase în locuri inaccesibile pentru copii.
3. Aﬁşaţi în ﬁecare sală de grupă numărul de telefon al celui mai apropiat spital, al centrului de dezintoxicare
alimentară, al ambulanţei şi al serviciului de pompieri.
4. Protejaţi toate prizele de curent electric.
5. Toate ﬁrele electrice şi alte accesorii să ﬁe bine izolate, conform standardelor.
6. Identiﬁcaţi plantele, ciupercile toxic din sală, de pe terenul de joc şi îndepărtaţi-le.
7. Nu daţi copiilor jucării deteriorate, cu arcuri, cu forme ascuţite.

Asiguraţi-vă că părinţii cunosc
aceste măsuri de precauţie!!!

Măsuri de precauţie în cadrul activităţilor în grădiniţa de copiii şi acasă:
Copiii vor folosi lucruri ascuţite numai sub supravegherea unui adult. Spuneţi-le copiilor să stea pe scaun, la distanţă
unul de celălalt, cînd folosesc lucruri ascuţite.
Daţi copiilor sarcini care nu depăşesc posibilităţile lor.
Asiguraţi-vă că, înainte de a se apuca de lucru, copiii se spală pe mîini. Curăţaţi şi dezinfectaţi suprafaţa de lucru.
Asiguraţi-vă de supravegherea adecvată a copiilor pe toata perioada rezervată activităţii.
Folosiţi cu atenţie maximă aparatele electrice. Nu daţi voie copiilor să se învîrtească în jurul acestor dispozitive
cînd sunt în funcţiune.
Asiguraţi-vă că ştiţi să acordaţi primul ajutor în caz de arsuri, tăieturi sau alte accidente posibile.
Informaţi şi părinţii despre:
Semniﬁcaţia cuvîntului „ﬁerbinte” este cunoscută de către copii şi ei sunt foarte atenţi în preajma cuptoarelor, a plitelor, a ﬁerului de călcat, a vaselor de bucătărie. Aveţi grijă ca toate aceste dispozitive să ﬁe scoase din
priză cînd nu sunt folosite şi să nu ﬁe aşezate în calea copiilor.
Arătaţi copiilor cum se folosesc obiectele, aparatele de bucătărie. Copiii mici vor privi de la distanţă cum se pune la
ﬁert supa sau cum se prăjeşte un aluat. Copiii mai mari se vor implica asistaţi de adulţi. Asiguraţi-vă că ei sunt capabili să facă astfel de activităţi înainte de a începe munca ce impune riscuri.
Revedeţi regulile de protecţie înainte de a începe gătitul împreună cu copilul — pericolul arsurilor la atingerea unor
obiecte ﬁerbinţi, nevoia de a ţine obiectele inﬂamabile departe de orice sursă de căldură.
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Atenţionaţi-i că trebuie să deconecteze aparatura electrică, să nu lase mînerul oalelor sau mănuşile de bucătărie în
apropierea ﬂăcării.
Obişnuiţi-i pe copii să folosească mănuşi pentru lucrurile ﬁerbinţi, să pună vasul cu mîncare ﬁerbinte pe o suprafaţă
de ceramică, de lemn.
Unele măsuri de protecţie în
cadrul activităţilor pe teren

Supravegherea

Discutaţi cu copiii despre siguranţa lor atît în sala de clasă, cît şi în curte. Acest lucru îi va determina să se
gîndească la propria lor sănătate şi să-şi asume responsabilităţi.
Gurile de canal, cablurile de înaltă tensiune etc. sunt departe sau, cel puţin, sunt bine acoperite.
Există un robinet cu apă potabilă, dacă nu — ajutorul de educator vă aduce apă şi căni pentru ﬁecare copil (dă apă
copiilor, ia vesela şi o spală, dacă trebuie, aduce iar).
Aveţi la îndemînă o trusă de prim ajutor pentru a trata eventuale zgîrieturi sau tăieturi.
Nu participaţi activ la joacă; mai degrabă observaţi totul cu atenţie şi comunicaţi doar verbal cu copiii (ﬁe că îi
atenţionaţi, ﬁe că le sugeraţi unele idei...)
Numiţi un adult care să ﬁe prezent în zona activă a locului de joacă (acolo unde sunt scări, tobogane, leagăne, materiale de construit, lucrul cu lemnul — aceste centre vor ﬁ deschise pe rînd).
Numiţi un adult să supravegheze centru de nisip şi apa, zona cu triciclete, trotinete etc.
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ANEXA 1

Discuţie informală cu părinţii (după A. Vengher).
Convorbirea trebuie să ﬁe cît mai conﬁdenţială, iar întrebările trebuie memorizate. Însemnările/înregistrările trebuie făcute după plecarea părinţilor. Dacă nu e
posibil de a conversa cu părinţii în detalii, vă puteţi reduce la un chestionar, pe care aceştia îl îndeplinesc în scris.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Copilul merge cu plăcere la grădiniţă?
Care este componenţa familiei? Cine se ocupă, în general, de educaţia copilului?
Care metode de educaţie, de stimulare şi de pedeapsă sunt aplicate în familie şi cum reacţionează copilul la acestea?
Care jocuri preferă copilul: de masă sau active, individuale sau de grup, cu participarea altor copii (maturi)?
Cît de independent este copilul, poate să se distreze singur sau cere încontinuu atenţia părinţilor? Care sunt obligaţiunile lui în casă? Ce sarcini îndeplineşte
sistematic, ce sarcini episodic?
Are sau nu copilul prieteni, primeşte oaspeţi, manifestă iniţiativă în comunicare sau aşteaptă iniţiativa altora, se eschivează de la conversaţii?
Îl primesc alţi copii în joc cu plăcere sau deseori sunt conﬂicte?
Se plimbă copilul de unul singur afară?
Cum copilul se comportă cu membrii familiei, contactează uşor cu maturii necunoscuţi?
Povestiţi despre copil tot ceea ce consideraţi important şi caracteristic pentru el.

ANEXA 2

Date privind copilul colectate de cadrul didactic de la părinţi
1) Date de anchetă ale copilului, date despre familia lui. Schimbările în componenţa familiei din momentul naşterii copilului. Date generale despre condiţiile
de trai, materiale ale familiei.
2) Particularităţile perioadelor prenatale şi postnatale în dezvoltarea copilului. Prezenţa factorilor de risc pentru sănătatea mamei şi a copilului.
3) Starea sănătăţii copilului la momentul cercetării, bolile, infracţiunile şi operaţiile suferite. Cazurile de internare în spital. Dacă copilul se aﬂă la evidenţă la psihoneurolog. Particularităţile somnului şi a alimentaţiei copilului din momentul naşterii.
4) Unde şi de către cine a fost educat copilul din momentul naşterii. Cine l-a îngrijit în primii doi ani de viaţă. Instituţionalizarea copilului în creşă, grădiniţă
pentru copii (termenii, timpul instituţiei). Cum copilul s-a adaptat la condiţiile instituţiei, cum a stabilit relaţiile cu copiii, dacă au fost plîngeri din partea
educatorului. Dacă au fost schimbări considerabile în condiţiile de viaţă ale copilului (schimbarea locului de trai), despărţirile frecvente şi îndelungate cu
părinţii. Reacţiile copilului la ele.
5) Dezvoltarea copilului în primii trei ani. Particularităţile dezvoltării motricităţii. Apariţia reacţiilor sensomotorii de bază (termenii): cînd copilul a început să
stea, să meargă, să şadă... Tonusul emoţional general. Dezvoltarea limbajului. Activism în însuşirea mediului, curiozitatea. Atitudinea către adulţii apropiaţi şi
necunoscuţi. Însuşirea acţiunilor cu obiecte, termenii formării deprinderilor de autoservire. Manifestarea independenţie şi insistenţie. Probleme şi devieri în
comportamentul copilului. Jocurile şi ocupaţiile preferate.
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6) Dezvoltarea copilului în perioada preşcolară. Ocupaţiile preferate. Jocurile preferate şi partenerii de joc preferaţi. Interesul faţă de activitatea de desen:
vîrsta şi conţinutul desenelor. Dacă preferă să asculte poveşti, poezii, să privească televizorul. Dacă a însuşit lectura, din iniţiativa cui. Cum este dezvoltat
ﬁzic, mîna conducătoare. Relaţiile cu adulţii, relaţiile cu semenii. Conﬂictele tipice, frecvenţa lor. Stimulările şi pedepsele aplicate de către adulţi. Interdicţiile
actuale. Particularităţile caracterului. Interesele. Cum îşi petrece timpul liber. Aptitudinile manifestate. Dacă manifestă iniţiativă. Prezenţa fobiilor.
7) Informaţiile necesare de menţionat, după părerea părinţilor, din istoria vieţii copilului.

ANEXA 3

Chestionarul CORNELLE
Acest chestionar poate ﬁ utilizat pentru studierea particularităţilor temperamentale ale copilului. Îl puteţi utiliza atît dvs., cît şi propus părinţilor pentru a ﬁ completat. Confruntarea răspunsurilor la chestionar oferă rezultatelor o mai mare obiectivitate.
I. EMOTIVITATE
1) Copilul se mînie uşor, intră în panică?
2) Este sensibil la critici, zeﬂemisiri, mustrări, încurajări?
3) Este timid, naiv, „şters”?
4) Roşeşte sau plînge uşor?
5) Este gata oricînd de ceartă, ridică uşor vocea, foloseşte cuvinte tari?
6) Are dispoziţii schimbătoare, trecătoare, trece uşor de la o dispoziţie la alta?
7) La un eveniment neprevăzut (zgomot) tresare, se sperie uşor?
8) Are o imaginaţie vie, bogată?
9) Manifestă nelinişte cînd treburile nu-i reuşesc cum ar ﬁ dorit?
10) Este în general nervos, agitat instabil?
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ACTIVISM
Este tot timpul ocupat? Îşi găseşte singur ocupaţie, mai ales în timpul liber?
Se hotărăşte uşor? Trece imediat la acţiune?
Este perseverent? Rezistă la descurajări?
Este constant în eforturi? Este punctual?
Este mobil, vioi, neastîmpărat, vorbăreţ?
Preferă jocurile active, chiar mai violente?
Preferă să acţioneze decît să contemple acţiunea?
Acceptă munca ce nu corespunde gesturilor sale?
Este, de obicei, vesel?
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III. PRIMARITATE/SECUNDARITATE
1) Este repede consolat, împăcat?
2) Este nepăsător, puţin recunoscător?
3) Este schimbător în prieteni?
4) Este schimbător în ocupaţii?
5) Este uşor de convins, de inﬂuenţat? Acţionează în vederea unor rezultate imediate?
6) Este, deobicei cheltuitor, risipitor?
7) Uită uşor promisiunile făcute?
8) Uită uşor promisiunile făcute?
9) Iubeşte surpriza, noutatea, imprevizibilul?
10) Este mereu pus la punct cu ultimele noutăţi?
Interpretare: 5 sau mai multe răspunsuri „DA” la ﬁecare din cele 3 seturi (A, B, C) aﬁrmă calitatea de „Emotiv”, „Activ”, „Primar”. Mai puţin de 5 răspunsuri la unul din
cele 3 seturi neagă acea calitate (ne-emotiv sau non-activ sau non-primar)

ANEXA 4

Studierea climatului educativ din familie (Michel Gilly).
A. Plînsete, furii, presiuni asupra anturajului.
1) Cînd era mic (la vîrsta de 2-3 ani), copilul plîngea mult?
a) mult, în ﬁecare zi;
b) de mai multe ori în cursul săptămînii;
c) de mai multe ori într-o lună;
d) rar sau deloc.
2) Dar acum?
a; b; c; d.
3) Cînd era mic şi plîngea fără motiv, ce făceaţi cel mai adesea?
a) îl lăsaţi să plîngă pînă tăcea singur;
b) încercaţi să-l consolaţi, să-l distraţi;
c) încercaţi să-l convingeţi că nu e bine să plîngă;
d) îl certaţi sau îl pedepseaţi?
4) Dar soţul dvs.?
a; b; c; d.

5) Cînd era mic, se trezea noaptea şi plîngea deseori?
a) în ﬁecare noapte;
b) de mai multe ori în cursul săptămînii;
c) de mai multe ori pe lună;
d) rar;
e) niciodată.
6) Cum reacţionaţi cînd se întîmplă acest lucru?
a) îl lăsaţi să plîngă fără să interveniţi;
b) îl consolaţi, îl mîngîiaţi;
c) îl luaţi în braţe, îl legănaţi, îl puneţi în pat cu dvs.;
d) îl certaţi
7) Cînd plîngea noaptea, soţul dvs. era de părerea:
a) să-l lăsaţi să plîngă;
b) să interveniţi.
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8) Cine intervenea în asemenea situaţii?
a) întotdeauna mama, niciodată tatăl;
b) mama, iar tatăl numai uneori;
c) în egală măsură şi unul, şi celălalt;
d) tatăl mai des decît mama;
e) numai tatăl.
9) Cînd se scula soţul, proceda la fel ca şi dvs.?
a) nu s-a întîmplat acest lucru (tatăl îl lăsa pe copil să plîngă);
b) îl mîngîia, îl consola;
c) îl lua în braţe, îl plimba, îl lua în pat cu el;
d) îl trata aspru (certîndu-l, de exemplu).
10) În prezent, cînd copilul plînge ﬁindcă îl tentează ceva interzis sau doreşte să
obţină un lucru pe care nu vreţi să i-l acordaţi, cum procedaţi cel mai des?
a) îl lăsaţi să plîngă pînă îi trece;
b) îl consolaţi, îl mîngîiaţi;
c) încercaţi să-l convingeţi că nu e bine;
d) acţionaţi cu asprime (certîndu-l sau pălmuindu-l);
e) cedaţi;
f ) nu se comportă astfel.
11) Dacă plînge din motivele arătate mai sus, soţul dvs. cum procedează?
a; b; c; d; e; f.
12) Cînd era mai mic, avea des accese de furie?
a) foarte des (în ﬁecare zi);
b) de mai multe ori în cursul săptămînii;
c) de mai multe ori pe lună;
d) rar sau niciodată;

c)
d)
e)
f)

încercaţi să-l convingeţi că nu e bine ce face;
îl trataţi cu asprime: mustrare sau pedeapsă (privaţiuni);
îl pălmuiţi sau îl bateţi la spate;
cedaţi.

15) Dar tatăl său cum procedează?
a; b; c; d; e; f.
16) Cînd era mic, se ţinea ca “scaiul” după dvs., era în stare să vă “piseze” toată
ziua ca să obţină ceva?
a) da;
b) mai mult sau mai puţin;
c) deloc.
17) Dar acum?
a; b; c.
18) Cum procedaţi cel mai des cînd el insistă tot timpul, cînd vă “pisează” pentru a obţine ceva sau pentru a-l autoriza să facă ceva?
a) îl lăsaţi să insiste şi nu cedaţi;
b) nu cedaţi şi încercaţi să-l convingeţi să renunţe;
c) sfîrşiţi prin a vă supăra şi a-l trata aspru: îl certaţi de exemplu;
d) sfîrşiţi prin a-i da o palmă sau prin a-l bate la spate;
e) cedaţi.
19) Dar tatăl său într-o situaţie similară?
a; b; c; d; e.

13) Dar în prezent?
a; b; c; d.

20) În general, cînd ﬁul dvs. plînge, cînd se înfurie sau vă “pisează” pentru a
obţine ceva, soţul dvs. este de părere că procedaţi în mod:
a) prea sever;
b) normal;
c) nu îndeajuns de sever.

14) În prezent, cînd se înfurie sau bombăne este foarte tare în semn de protest
ﬁindcă nu-i satisfaceţi pretenţiile sau i-aţi interzis ceva, cum procedaţi cel
mai frecvent?
a) nu-i daţi atenţie pînă ce-i trece;
b) îl consolaţi, îl mîngîiaţi fără ai ceda;

21) Şi dacă intervine soţul dvs. cînd copilul plînge, se înfurie sau se plictiseşte la
nesfîrşit pentru a obţine ceva, socotiţi că reacţionează într-un mod:
a) prea sever;
b) normal;
c) nu destul de sever.
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B. Interdicţii. Autoritate.
1) Cînd era mic (2-6 ani), putea ﬁ considerat un copil mai degrabă:
a) neastîmpărat, zgomotos, care îşi “bagă nasul” peste tot;
b) mai mult sau mai puţin;
c) calm.
2) Dar acum:
a; b; c.
3) În prezent, care este atitudinea dvs. obişnuită cînd i se întîmplă să ﬁe zgomotos, neastîmpărat, să nu stea locului nici un moment:
a) suportaţi greu acest comportament; vă deranjează, vă “scoate din sărite”;
b) mai mult sau mai puţin;
c) suportaţi cu uşurinţă, nu vă deranjează prea mult, nu daţi prea mare
atenţie.
4) Ce faceţi cel mai adesea cînd copilul e zgomotos, neastîmpărat, cînd
scotoceşte peste tot?
a) îl lăsaţi în pace:
– pentru că e normal ca un copil să facă zgomot;
– pentru că oricum nu-l puteţi potoli;
b) interveniţi pentru a-l potoli şi în acest caz:
– se opreşte de îndată ce i se cere;
– trebuie să-l rugaţi de mai multe ori să înceteze;
– trebuie să-l pedepsiţi ca să înceteze;

b) mai mult sau mai puţin dezordonat;
c) mai degrabă ordonat.
8) Dar în prezent?
a; b; c.
9) În prezent, cînd i se întîmplă să nu-şi pună lucrurile la loc, lăsîndu-le în
dezordine, cum reacţionaţi în genere?
a) nu suportaţi aşa ceva, dezordinea vă acasează, vă deranjează, vă calcă
pe nervi;
b) suportaţi mai mult sau mai puţin;
c) suportaţi cu uşurinţă, nu vă deranjează prea mult, nu acordaţi o
importanţă prea mare.
10) Cum procedaţi cel mai des cînd nu-şi pune lucrurile în ordine?
a) Le aranjaţi în locul lui:
I) deoarece e normal ca la vîrsta lui ...
II) deoarece oricum nu vă face ordine şi dvs. procedaţi mai repede
decît el;
b) Îl siliţi să facă ordine:
I) execută de îndată ce i se cere acest lucru;
II) trebuie să-l rugaţi de mai multe ori;
III) trebuie să ﬁe pedepsit pentru a face ordine.

5) Dar soţul dvs. cum se comportă în faţa neplăcerilor arăta mai înainte?
a) nu suportă;
b) suportă mai mult sau mai puţin;
c) suportă bine.

11) Dar soţul dvs. suportă dezordinea copilului său, dimpotrivă, îl agresează, nu
o suportă deloc?
a) nu suportă;
b) suportă mai mult sau mai puţin;
c) suportă.

6) Cum procedează cel mai frecvent?
a(1,2)
b(1,2,3)

12) Ce face soţul dvs. cînd copilul face dezordine?
a(1,2)
b(1,2,3)

7) Cînd era mic, copilul era ordonat, îşi aranja lucrurile cu grijă?
a) foarte dezordonat;

13) În general, cînd era mic, ﬁul dvs. era ascultător sau nu prea?
a) foarte neascultător;
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b) aşa şi aşa;
c) ascultător.
14) Dar acum?
a; b; c.
15) Cînd e neascultător, consideraţi acest lucru inadmisibil, grav sau
dimpotrivă, lipsit de importanţă şi de gravitate?
a) imposibil;
b) mai mult sau mai puţin;
c) nu atît de grav.
16) Ce faceţi cel mai frecvent cînd dă dovadă de neascultare şi cînd este vorba
de un lucru destul de important?
a) nimic, deoarece:
– e normal ca un copil să ﬁe neascultător;
– oricum nu s-ar schimba nimic şi el ar continua tot aşa;
b) îi atrage atenţia să ﬁe cuminte, îl mustraţi;
c) aplicaţi pedepse de tipul privaţiunilor;
d) palme sau bătăi la spate.
17) Dar soţul dvs. consideră neascultarea copilului ca inadmisibilă sau,
dimpotrivă, ca pe un lucu nu prea grav?
a) mai degrabă inadmisibil;
b) mai mult sau mai puţin;
c) nu prea grav.
18) Cum reacţionează soţul D-stră cînd copilul nu ascultă şi cînd este vorba
totuşi de un lucru destul de important?
a (1,2); b; c; d.
19) În general, cînd era mic, copilul vă răspundea vreodată obraznic?
a) deseori;
b) din cînd în cînd;
c) niciodată (sau foarte rar);
20) Dar acum se întîmplă aşa ceva?
a; b; c.

21) Cînd se întîmplă să vă răspundă obraznic, consideraţi că e o atitudine
inadmisibilă sau nu chiar aşa de gravă?
a) inadmisibilă;
b) mai mult sau mai puţin;
c) nu atît de gravă.
22) Cînd vă răspunde obraznic, ce faceţi de obicei?
a) nimic deoarece:
– este normal ca un copil să răspundă uneori obraznic părinţilor săi;
– oricum lucrurile nu s-ar schimba cu nimic şi el ar continua să
răspundă tot aşa;
b) îi atrageţi atenţia, îl dojeniţi;
c) aplicaţi pedepse de tipul privaţiunilor;
d) palme sau bătaie la spate.
23) Dar soţul dvs. socoate că e inadmisibil ca ﬁul (ﬁica) lui să-i răspundă obraznic, ori găseşte că nu e chiar atît de grav?
a; b; c.
24) Ce face el de obicei cînd copilul îi răspunde obraznic?
a(1,2); b; c; d.
25) În ceea ce priveşte ordinea:
a) aţi insistat de îndată pentru ca ﬁul să capete de timpuriu deprinderi
bune;
b) aşa şi aşa;
c) sau l-aţi lăsat în voia lui, spunîndu-vă că se va obişnui cu timpul să ﬁe
ordonat.
26) Dar în ceea ce priveşte ascultarea?
a; b; c.
27) Dar referitor la politeţe?
a; b, c.
28) Din toate aceste aspecte —calm, ordine, ascultare, politeţe —asupra căruia
aţi insistat în mod deosebit pentru a-i forma de timpuriu deprinderi bune?
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29) În general, îi interziceţi mereu aceleaşi bunuri sau şi se întîmplă să-i
interziceţi într-o zi un lucru pe care îl autorizaţi în ziua următoare?
a) aceleaşi interdicţii întotdeauna;
b) mai mult sau mai puţin;
c) multe schimbări de atitudine (aproape în ﬁecare zi).
30) Dar soţul dvs.?
a; b; c.
31) În general, aveţi aceeaşi atitudine, reacţionaţi în acelaşi fel ca şi dînsul faţă
de lucruri asemănătoare?
a) întotdeauna;
b) aproape întotdeauna;
c) atitudini variabile (de la o zi la alta sau chiar de la un moment la altul
al zilei, după dispoziţie).
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32) Dar soţul dvs.?
a; b; c.
33) În general, cînd îl corectaţi sau îl dojeniţi pe copil, soţul dvs. vă consideră?
a) prea severă:
b) atît cît trebuie;
c) nu destul de severă.
34) Dar cînd îl dojeneşte sau îl ceartă soţul dvs. consideraţi că atitudinea lui
este:
a) prea severă;
b) atît cît trebuie;
c) nu îndeajuns de severă.

C. Violenţa şi maltratarea copilului
1) În general, sunteţi obligată să vă purtaţi foarte aspru faţă de ﬁul (ﬁica) dvs.?
a) foarte des: aproape în ﬁecare zi;
b) adesea: în ﬁecare săptămînă;
c) nu prea des: o dată, de două ori într-o lună;
d) rar.
2) Dar soţul D-stră?
a; b; c; d.
3) Ce metode dă rezultate mai bune?
a) dacă e pedepsit;
b) dacă e încurajat, răsplătit.
4) Cînd vă supăraţi pe el, ﬁindcă nu vă ascultă sau nu face ceea ce l-aţi rugat,
cum procedaţi în majoritatea cazurilor?

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

îl pălmuiţi, îl bateţi la spate;
ţipaţi la el;
îl certaţi;
îi faceţi observaţii, reproşuri, apelaţi la raţiune;
apelaţi la sentimente “o superi pe mama”;
aplicaţi privaţiuni diverse;
nu faceţi nimic.

5) Dar soţul dvs.?
a; b; c; d; e; f; g.
6) Cînd nu sunteţi mulţumită de el, cum procedaţi?
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7) Dar soţul dvs.?

D. Întrebări cu caracter general.
1) În prezent ﬁul (ﬁica) dvs. vă relatează spontan zilnic micile sale întîmplări,
vă împărtăşesc micile sale necazuri, grijile lui de copil sau, dimpotrivă, este
mai degrabă rezervat şi nu se destăinuie cu uşurinţă?
a) se destăinuie uşor;
b) uneori se destăinuie;
c) este rezervat.
2) Dar faţă de soţul D-stră?
a; b; c.
3) Vă place să discutaţi cu el despre preocupările sale sau, dimpotrivă, nu-i
daţi prea multă importanţă şi chiar vă plictiseşte acest lucru?
a) îmi place;

b) îmi place mai mult sau mai puţin;
c) mă plictiseşte.
4) Dar soţul D-stră?
a; b; c.
5) În general daţi dovadă de răbdare şi calm, sau sunteţi mai degrabă
nervoasă şi nerăbdătoare?
a) am răbdare şi îmi păstrez calmul;
b) aşa şi aşa;
c) n-am nici răbdare şi nici calm.
6) Dar soţul D-stră?
a; b; c.
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7) În general, cînd copilul face ceva rău, acasă sau la şcoală, care este prima
dvs. reacţie?
a) mai întîi îl certaţi şi îl pedepsiţi şi numai după aceea încercaţi să
înţelegeţi de ce s-a purtat aşa;
b) mai întîi încercaţi să-l înţelegeţi, să vorbiţi cu el şi numai după aceea îl
certaţi sau îl pedepsiţi, dacă e cazul.
8) Dar soţul dvs.?
a; b.
9) În general, cum procedaţi în viaţa de toate zilele, aveţi încredere în ﬁul
(ﬁica) dvs.?
a) încredere absolută;
b) în general, am încredere, dar nu chiar întotdeauna;
c) nu prea;
d) deloc.
10) Dar soţul dvs.?
a; b; c.
11) Aveţi autoritate asupra copilului, vă ascultă cu uşurinţă?
a) cu uşurinţă;
b) nu prea;
c) foarte greu.
12) Dar tatăl său?
a; b; c.
13) Sunteţi considerată o mamă severă?
a) da (mai degrabă severă);
b) mai mult sau mai puţin severă;
c) nu (deloc sau aproape deloc).
14) Dar soţul dvs. e considerat un tată sever?
a) da (mai degrabă sever);
b) mai mult sau mai puţin sever;
c) nu (nu prea sau deloc).
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15) Cine dintre dvs. are mai multă autoritate asupra copilului?
a) tatăl;
b) ambii părinţi la fel;
c) mama.
16) În general soţul dvs. s-a ocupat mult de educaţia copilului:
A. Cînd copilul era mic
B. În prezent
a) mult;
a) mult;
b) potrivit;
b) potrivit;
c) nu prea;
c) nu prea;
d) deloc.
d) deloc.
17) În general, pînă în prezent, în privinţa educaţiei copilului:
a) hotărîrile le-aţi luat mai ales singură, dar cu acordul soţului dvs.;
b) hotărîrile au fost luate de dvs., dar soţul nu a fost întotdeauna de acord;
c) hotărîrile le-aţi luat împreună, de comun acord;
d) a decis mai ales soţul, iar dvs. nu aţi fost întotdeauna de acord;
e) a luat hotărîri mai ales soţul, iar dvs. aţi fost întotdeauna de acord.
18) În general, pentru creşterea copilului aţi recurs deseori şi apelaţi şi în
prezent la autoritatea soţului dvs. pentru a obţine respectarea hotărîrilor pe
care le luaţi?
a) am recurs foarte frecvent;
b) nu chiar atît de des;
c) am recurs numai în cazuri excepţionale.
19) Vi se întîmplă uneori să vă faceţi favoare ﬁului (ﬁicei) D-stră, ascunzînd
anumite lucruri faţă de soţ pentru a nu-l supăra sau pentru a evita mînia lui?
(să-i ﬁţi părtaş):
a) adesea (de mai multe ori în cursul săptămînii);
b) uneori (de cîteva ori în cursul unei luni);
c) rar;
d) niciodată.
20) Fiul (ﬁica) se teme mult de tatăl lui?
a) foarte mult;
b) aşa şi aşa;
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c) nu prea;
d) deloc.
21) În general, socotiţi că:
a) aţi făcut destul ca ﬁul (ﬁica) dvs. să capete deprinderi bune;
b) nu îndeajuns;
c) aţi făcut prea mult.
22) În genere, în casă există un acord între dvs. şi soţul dvs. în ceea ce priveşte
modul de organizare a vieţii de familie?
a) da;
b) nu;
c) natura dezacordului.

23) Aveţi impresia că ﬁul (ﬁica) dvs. îşi dă seama de acest acord sau dezacord?
24) Dacă ar ﬁ să vă reproşaţi, chiar cît de puţin, în legătură cu educaţia copilului,
la ce aspect anume v-aţi opri?
25) Dar soţului dvs. ce reproş i-aţi face?
26) Dacă ar trebui să luaţi de la capăt creşterea şi educarea copilului, aţi schimba ceva în modul dvs. de a proceda? Ce anume?
27) V-ar plăcea să se producă o schimbare şi în modul de a proceda al soţului
dvs.? Ce anume?

ANEXA 4

Chestionar pentru părinţi — “COPILULUI CE LOC ÎI REVINE ÎN VIAŢA DVS.?”
Instrucţiuni: citiţi cu atenţie întrebările din chestionar şi încercaţi să răspundeţi la ele în modul cel mai sincer.
Variantele de răspunsuri:
a) pot şi întotdeauna procedez în aşa fel;
b) pot, dar nu întotdeauna procedez în aşa mod;
c) nu pot.
Întrebările: dvs. aţi putea...
1) Să lăsaţi treburile proprii în orice moment şi să vă ocupaţi de copil?
2) Să vă consultaţi cu copilul, indiferent de vîrsta lui?
3) Să recunoaşteţi în faţă copilului greşeala comisă în relaţiile cu el?
4) În cazul cînd sunteţi incorect, să-i cereţi scuze copilului?
5) Să vă calmaţi şi să vă păstraţi echilibrul în cazul cînd fapta copilului v-a enervat?
6) Să vă situaţi în locul copilului?
7) Măcar pentru un minut să credeţi că sunteţi o zînă bună (Făt-Frumos)?
8) Să povestiţi un caz povăţuitor din copilărie, chiar dacă el vă prezintă în mod neconvenabil?
9) Să vă reţineţi întotdeauna de la utilizarea cuvintelor şi expresiilor care pot să frustreze copilul?
10) Să-i promiteţi copilului pentru un comportament dorit realizarea tuturor dorinţelor lui?
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11) Să-i permiteţi copilului într-o anumită zi să facă tot ce doreşte şi să se comporte liber?
12) Să nu reacţionaţi în cazul cînd copilul dvs. l-a lovit, împins grosolan sau l-a ofensat nemotivat pe un alt copil?
13) Să rezistaţi la rugăminţile şi lacrimile copilului atunci cînd sunteţi sigur că este un capriciu, un moft efemer?
Scor total: ﬁecare răspuns de tipul “A” se apreciază prin 3 puncte; “B” — 2 puncte; “C” — 1 punct.

Interpretare:
mai puţin de 16 puncte — aveţi probleme serioase în educaţia copilului. Nu vă ajung cunoştinţe, sau dorinţă, sau toleranţă pentru a forma copilul ca personalitate! Vă recomandăm să apelaţi la ajutorul specialiştilor — pedagogului şi psihologului;
de la 16 pînă la 30 de puncte — grija pentru copil este o întrebare de prim rang pentru dvs.. Posedaţi aptitudini educaţionale doar nu întotdeauna le
aplicaţi consecutiv şi bine determinat în practică. Situativ sunteţi prea sever, în alte cazuri — peste măsură de blînd, predispus către compromisuri care pot
să diminueze efectul educaţional. Vi se recomandă să meditaţi serios la educaţia copilului pe care o promovaţi;
De la 30 pînă la 39 de puncte — copilul este cea mai mare valoare în viaţa dvs. Manifestaţi tendinţa de a-l înţelege şi de a-l cunoaşte pe copil, îl stimaţi,
respectaţi metodele cele mai progresive de educaţie şi o linie stabilă în conduită. Cu alte cuvinte, acţionaţi corect şi puteţi să aspiraţi la rezultate bune.

ANEXE

249

