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OPTIMIZAREA PROCESULUI DE FAMILIARIZARE CU NATURA 

ÎN INSTITUȚIILE DE EDUCAȚIE TIMPURIE 

Moraru Galina, masterand 

Gînju Stela, dr., conf. univ. 

 

Actualitatea temei de cercetare. În cadrul politicilor educaționale de 

eficientizare a învățământului din Republica Moldova, de o atenție specială 

se bucură și învățământul preșcolar, ca primă verigă a sistemului de 

învățământ.  

J. Piaget susține că învățarea este o relație între individ și mediul 

înconjurător, adică o adaptare, iar inteligența este instrumentul cel mai 

perfecționat al adaptării. 

Motivația alegerii acestei teme este constatarea importanței procesului 

de familiarizare a preșcolarilor cu natura. 

Degradarea continuă a mediului înconjurător ce se petrece sub ochii 

noștri, este un element major al unei „crize de civilizație” și care se 

datorează tocmai intervenției omului în natură. 

Este necesar ca preșcolarul să trăiască experiența de cunoaștere, să se 

angajeze în procesul cunoașterii, să se implice în acest proces, să participe cu 

mult interes pentru a cunoaște cât mai mult din tainele naturii. 

Dragostea și grija față de natura plaiului natal, față de organismele vii 

trezesc la copii nu numai interesul față de ea, ci și contribuie la formarea 

celor mai bune trăsături ale caracterului: dragostea de muncă și de plaiul 

natal, respectul față de munca adulților, atitudinea grijulie față de flora și 

fauna, iar prezența cunoștințelor emoțional-pozitive despre natură și 

activitățile desfășurate asigură baza formării comportamentului corect și 

adecvat în natură [5, p.3]. 

Familiarizarea preșcolarilor cu natura în instituțiile preșcolare se 

realizează în baza Curriculum-ului pentru educație timpurie, prin intermediul 

domeniului de activitate: „Științe și tehnologii”, dimensiunea a doua: 

„Educație pentru mediu”, care are la bază 3 competențe specifice: 

1. Recunoașterea și descrierea componentelor, fenomenelor, proceselor, 

relațiilor din mediul înconjurător, demonstrând corectitudine în folosirea 

terminologiei specifice; 

2. Aplicarea metodelor și instrumentelor de explorare-investigare a 

mediului înconjurător, demonstrând interes și curiozitate în colectarea 

rezultatelor; 

3. Adoptarea unui comportament adecvat în mediul înconjurător, 

manifestând responsabilitate și atitudine pozitivă față de acesta [3, p. 70]. 
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Totodată, familiarizarea preșcolarilor cu natura se produce practic prin 

toate domeniile de activitate cu dimensiunile respective, fapt analizat în teză. 

Problema cercetării: cum să optimizăm procesul de familiarizare cu 

natura a copiilor din instituțiile de educație timpurie? 

Scopul cercetării constă în selectarea și aplicarea strategiilor în 

vederea  optimizării  familiarizării  cu natura  în instituțiile de educație 

timpurie. 

Obiectivele cercetării: 

1. Descrierea concepției de familiarizare a preșcolarilor cu natura în 

Republica Moldova; 

2. Caracteristica psiho-fiziologică a preșcolarilor;  

3. Argumentarea rolului naturii în dezvoltarea preșcolarilor; 

4. Analizarea procesului de familiarizare cu natura a preșcolarilor în 

instituțiile de educație timpurie; 

5. Constatarea nivelului inițial de familiarizare a preșcolarilor cu natura; 

6. Elaborarea și aplicarea unui program de optimizare; 

7. Verificarea nivelului de familiarizare cu natura a copiilor în urma 

aplicării programului de intervenție. 

Descrierea cercetării. Metodica modernă a familiarizării copiilor cu 

natura este o ştiinţa care studiază posibilităţile utilizării naturii la formarea 

lumii spirituale, orientarea umanistă a personalităţii copilului. Alegerea 

conţinutului, formelor şi metodelor instruirii ecologice elementare a 

preşcolarilor îi ajută educatorului să asigure orientarea copiilor în lumea 

naturii ca bază a dezvoltării intelectuale, însuşirea normelor atitudinii grijulii 

faţă de natură [1, p.5].  

Pedagogia preşcolară consideră familiarizarea cu natura unul dintre 

mijloacele de dezvoltare armonioasă a personalităţii copilului. Cunoaşterea 

lumii înconjurătoare de către copil începe cu percepţia senzorială. De aceea, 

pedagogia preşcolară acordă mai multă atenţie problemei folosirii naturii în 

dezvoltarea senzorială a copiilor. Bilanţul acestei munci este acumularea de 

către preşcolari a unor cunoştinţe concrete despre diferite fenomene ale lumii 

înconjurătoare [ibidem, 1, p. 5].  

În cadrul studiului empiric am aplicat metoda analiza SWOT, 

determinând punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și riscurile realizării 

familiarizării preșcolarilor cu natura în IET nr. 96 „Grădinița familiei 

norocoase”. 

Astfel, remarcăm următoarele puncte tari: existența domeniului 

„Educația pentru mediu” în Curriculumul pentru educație timpurie; prezența 

centrului „Științe” amenajat, în grupele de copii; prezența Ungherașului 

Naturii în fiecare grupă; existența materialelor didactice naturale simple și 
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accesibile; prezența terenului grădiniței amenajat; prezența grădinii de 

legume. 

Oportunitățile sunt: organizarea meselor rotunde cu părinții și 

educatorii, cu privire la importanța familiarizării preșcolarilor cu natura; 

organizarea plimbărilor în afara grădiniței; desfășurarea sărbătorilor 

ecologice cu implicarea părinților; desfășurarea activităților cu material 

didactic din natură sau în aer liber; organizarea de competiții între grupe cu 

tematica „Micii ecologiști” ș.a.; creșterea profesională a cadrelor didactice, 

prin intermediul cursurilor de perfecționare, seminarelor, activităților publice 

ș.a. 

Constatarea nivelului de familiarizare a preșcolarilor cu natura, s-a 

realizat în perioada 16.10.2019-30.10.2019, pe un eșantion de 20 copii din 

grupa mare (5-6 ani), „Decelușii”, în baza a 5 fișe de lucru, care au fost 

selectate din cartea ”Jocuri. Teste. Silabe”[2] și au fost corelate cu domeniile 

de activitate din curriculum și indicatorii din Standardele de învățare și 

dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani [4] . 

Rezultatele obținute în cadrul experimentului de constatare sunt 

prezentate în figura ce urmează (Figura 1).  

 

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Fișa 

1

Fișa 

2

Fișa 

3

Fișa 

4

Fișa 

5
Nerealizat 0% 0% 5% 0% 30%

În curs de realizare 25% 55% 10% 65% 70%

Realizat 75% 45% 85% 35% 0%

 
 

Fig. 1. Rezultatele generale ale experimentului de constatare 

 

Astfel, la scala „Realizat”, pe primul loc s-a situat fișa 3 – 85%, care 

corelează cu domeniul „Arte”, dimensiunea „Educația plastică”, pe locul II – 

fișa 1 – 75%, care corelează cu domeniul „Științe și tehnologii”, 

dimensiunea „Educație pentru mediu”, pe locul III – fișa 2 – 45%, care 

corelează cu domeniul „Științe și tehnologii”, dimensiunea „Educație pentru 

mediu”, pe locul IV – fișa 4 – 35%, care corelează cu domeniul „Științe și 

tehnologii”, dimensiunea „Formarea reprezentărilor elementare matematice”, 
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iar pe ultimul loc – fișa 5 – 0%, care corelează cu domeniul „Limbaj și 

comunicare”. Aceasta este o dovadă a faptului ca familiarizarea preșcolarilor 

cu natura în instituțiile de educație preșcolară se efectuează la un nivel 

mediu, fiind în creștere. 

În urma analizei rezultatelor experimentului de constatare, am realizat 

și aplicat un Programul de optimizare a procesului de familiarizare a copiilor 

cu natura. Programul a fost aplicat în instituția de educație timpurie nr. 96 

„Grădinița familiei norocoase” în perioada 31.10.2019-08.11.2019. În cadrul 

programului de intervenție am realizat: Seminare metodologice cu cadrele 

didactice „Importanța familiarizării copiilor cu natura în procesul de educație 

timpurie”; Seminar metodologic „Standardele minime de dotare a 

instituțiilor de educație timpurie” și ”Regulamentul sanitar pentru instituțiile 

de educație timpurie”; metodologic „Metode și procedee pentru 

eficientizarea procesului de familiarizare a preșcolarilor cu natura”. 

În urma aplicării programului de intervenție, pentru a verifica 

progresul procesului de familiarizare a preșcolarilor cu natura au fost 

aplicate iarăși cele 5 fișe de lucru. 

Putem afirma că aplicarea procesului de optimizare a procesului de 

familiarizare cu natura a avut un impact pozitiv asupra cadrelor didactice. 

Acest lucru este vizibil în urma aplicării fișelor de lucru repetat - 

preșcolarilor, am constatat că nivelul de familiarizare a preșcolarilor este 

unul foarte Punctajul acumulat de către preșcolari în urma aplicării 

programului de intervenție). La scala „Realizat”, pe primul loc s-au situat 

fișa 1 și 2 – 95%, care corelează cu domeniul „Științe și tehnologii”, 

dimensiunea „Educație pentru mediu”, pe locul II – fișele 3 și 5 – 90%, care 

corelează cu domeniul „Arte”, dimensiunea „Educația plastică” și cu 

domeniul „Limbaj și comunicare”, pe locul III – fișa 4 – 80%, care corelează 

cu domeniul „Științe și tehnologii”, dimensiunea „Formarea reprezentărilor 

elementare matematice”. Rezultatele obținute sunt foarte îmbucurătoare, 

ceea ce denotă implicarea activă a cadrelor didactice și un nivel înalt de 

familiarizare a preșcolarilor cu natura. 

CONCLUZII 

1. Familiarizarea preșcolarilor cu natura în instituțiile de educație timpurie se 

realizează conform Curriculumului pentru educație timpurie și a 

Standardelor de învățare și dezvoltare a copiilor de la naștere până la 7 ani 

prin cunoașterea componentelor, fenomenelor, proceselor, relațiilor mediului 

înconjurător; prin studierea metodelor și instrumentelor de explorare-

investigare a mediului înconjurător și cultivarea unui comportament adecvat 

în mediul înconjurător. 
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2. Cunoaşterea mediului este necesară, deoarece dezvoltă copilului 

sentimente precum: dragostea faţă de natură, patrie, oraşul şi satul natal, 

dragostea şi respectul faţă de semeni, părinţi, fraţi, de colegi; sentimente de 

prietenie faţă de oameni de alte etnii şi naţionalităţi etc. 

3. În instituțiile de educație timpurie, procesul de familiarizare a 

preșcolarilor cu natura se efectuează prin intermediul Ungherașului Naturii și 

a Terenului grădiniței. Este necesar de a-i face pe copii să cunoască 

particularităţile muncii de completare şi ocrotire a plantelor şi animalelor în 

aceste locuri, dar și din menajerii, oranjerii, rezervaţii de pe teritoriul 

Moldovei. Să se cultive stima faţă de muncă, rezultatele activităţii lor. 

4. Programul de optimizare a procesului de familiarizare a preșcolarilor cu 

natura, a fost implementat în cadrul desfășurării seminarelor metodologice 

cu tematicile indicate.  

RECOMANDĂRI 

1. Înzestrarea instituției de educație timpurie cu materiale necesare 

pentru realizarea eficientă a educației pentru mediu, conform 

Standardelor de dotare a instituțiilor de educație timpurie. 

2. Respectarea cerințelor sanitaro-igienice în amenajarea terenului 

grădiniței de copii. 

3. Diversificarea strategiilor de educație pentru mediu a preșcolarilor, 

adaptându-le la particularitățile de vârstă a copiilor. 

4. Antrenarea părinților, comunității, de rând cu copiii în realizarea unor 

acțiuni și activități ecologice benefice instituției, localității, societății. 

5. Valorificarea materialelor naturale, colectate de însăși copiii în 

activitățile ecologice. 

6. Introducerea în Planul managerial al instituției acțiuni legate de 

problematica ocrotirii mediului, educației ecologice a copiilor. 
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FORMAREA CULTURII ECOLOGICE A PRESCOLARULUI 

ÎN CONDIŢIILE CONTACTULUI DIRECT CU NATURA 
                                                                     Vlas Iuliana, masterand 

Gînju Stela, dr., conf. univ. 

 

Actualitatea temei de cercetare. Protecţia mediului înconjurător a 

devenit un obiectiv major al lumii contemporane. De aceea omenirea caută 

soluţii pentru prevenirea poluării mediului de viaţă şi crearea unui mediu 

echilibrat şi propice vieţii. Copiii trebuie învăţaţi cum să contribuie la 

refacerea naturii, menţinând curăţenia şi îngrijind frumuseţile ei oriunde s-ar 

afla, să înţeleagă că ocrotind naturii se ocrotesc pe ei înşişi. La copiii de 

vârstă preşcolară, educaţia ecologică se poate realiza mai mult la nivelul 

formării deprinderilor şi al trăirilor afective. Pentru grupele pregătitoare 

pentru şcoală şi clasele primare, trebuie să existe o strategie de organizare a 

conţinuturilor ştiinţifice şi de transmitere a lor într-un mod individualizat. De 

aceea, cunoaşterea mediului şi a problemelor sale, la această vârstă trebuie să 

îmbrace aspecte practice şi să provoace trăiri emoţionale. Ori de câte ori este 

posibil trebuie să punem copiii în situaţia de a acţiona, de a reacţiona, de a 

manifesta atitudini. 

Cultura ecologică  înseamnă informarea şi sporirea cunoştinţelor 

copiilor despre mediul înconjurător [2, p. 199]. Copiii învaţă despre 

încălzirea globală, deşeuri solide şi alte probleme ale mediului, despre 

ecologie şi cum „funcţionează” pământul, despre urmările degradării 

mediului şi învaţă care este rolul lor în crearea şi prevenirea problemelor 

mediului. Pe de altă parte, cultura ecologică sporeşte conştientizarea 

problemelor şi înţelegerea valorilor personale prin „descoperirea” atitudinii 

şi înţelegerii, ajutându-i pe copii să-şi evalueze şi să-şi clarifice sentimentele 

în ceea ce priveşte mediul şi cum contribuie la problemele acestuia. Ajută 

fiecare persoană să înţeleagă faptul că oamenii au valori diferite, iar 

conflictele dintre acestea trebuie abordate pentru a preveni şi rezolva, în 

final, problemele de mediu [1, p.124]. 

Problema cercetării: Cum să formăm cultura ecologică la preșcolari 

prin contactul direct cu natura?  

Scopul  cercetării: Descrierea și aplicarea unor repere metodologice 

referitoare la formarea culturii ecologice a preșcolarilor în condițiile 

contactului direct cu natura. 

Obiectivele cercetării: 

1. Studierea reperelor teoretice referitoare la cultura ecоlogică a 

preşcolarului; 

2. Descrierea metodelor de studiere directă a naturii; 
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3. Analiza dоcumentelor curiculare cu referinţă la formarea culturii 

ecologice la preşcolari; 

4. Constatarea nivelului iniţial al culturii ecologice a preşcolarilor; 

5. Elaborarea unui program de intervenţie cu referinţă la formarea culturii 

ecologice a preşcolarilor; 

6. Verificarea nivelului culturii ecologice a preşcolarilor în urma aplicării 

programului de intervenţie; 

7. Determinarea nivelului competenţelor profesionale de cultură ecologică 

a cadrelor didactice. 

Descrierea cercetării .Contactul nemijlocit al copiilor cu natura 

sporesc eficienţa demersului educaţional, dat fiind marea disponibilitate a 

celor mici de a descoperi şi asimila tot ceea ce stârneşte curiоzitatea lor vie, 

finalitatea constând în dobândirea unor comportamente: de a fi mai buni, mai 

sensibili faţă de ambient, de a fi mai protectori, mai plini de solicitudine, de 

a acţiona mai disciplinat, mai responsabil, mai plini de iniţiativă şi mai 

prоmţi în respectarea unor norme, reguli şi legi ale naturii. Abilitățile de 

investigare-exploarare încep să fie formate la copii încă din preșcolaritate 

continuând apoi la școală la disciplina științe [5, p. 57]. 

Educaţia pentru mediu constituie o dimensiune a curriculumului 

educației timpurii, făcând parte din Domeniul de activitate Științe și 

tehnologii  ce are următoarele competenţe specifice: 

1.Recunoașterea și descrierea componentelor, fenomenelor, proceselor, 

relațiilor, din mediul înconjurător, demonstrând corectitudine în folosirea 

terminologiei specific, având unităţile de competenţă: 

1.1. distingerea şi descrierea fenomenelor naturii specific celor patru 

anotimpuri. 

1.2.aprecierea stării vremii prin completarea fişei de 

observare,calendarului naturii. 

1.3. clasificarea corpurilor din natură după diferite criterii. 

1.4. identificarea şi descrierea plantelor şi animalelor [3, p. 92]. 

Studiul empiric s-a desfăşurat în perioada lunilor aprilie-mai, în 

instituţia de educaţie timpurie nr.199 „Lăstăraş” pe un eşantion de 20 copii 

de 5-6 ani. 

Pentru determinarea culturii ecologice am utilizat metoda de cercetare 

– testarea şi instrumentul de evaluare – fişe de lucru. Fişele au fost selectate 

în baza obiectivelor curriculare, Standardele de învăţare şi dezvoltare a 

copilului de la naştere până la 7 ani [4, p. 88]. 

Rezultatele generale ale experimentului de constatare în grupele 

experimentală și de control sunt prezentate în tabelul de mai jos:  
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Tabel. 1. Rezultatele generale ale experimentului de constatare, grupa 

experimentală și de control 

Grupa de copii Nivel superior Nivel mediu Nivel inferior 

Grupa de 

control 

(20 copii) 

5 copii (25%) 6 copii (30%) 9 copii (45%) 

Grupa 

experimentală 

(20 copii) 

8 copii (40%) 9 copii (45 %) 3 copii (15%) 

 

Un alt obiectiv al experimentului de constatare a fost determinarea 

nivelului competenţelor profesionale ecologice ale cadrelor didactice. În 

calitate de eşantion au fost 12 cadre didactice din Grădinița nr.199. 

Experimentul s-a desfăşurat în perioada 04.09.2019 până 09.12.2019. 

În calitate de metodă de cercetare a fost utilizat chestionarea şi în 

calitate de instrument de evaluare - chestionarul. 

Analizând răspunsurile cadrelor didactice putem conchide că 

educatorii abordează în activitatea didactică destul de des domeniul Ştiinţe şi 

tehnologii. În cadrul activităților didactice se creează multiple raporturi 

interpersonale între participanți, antrenați cu toții într-un proces constant de 

influențare reciprocă.  

Reușita unui cadru didactic totuşi depinde de multe ori de natura 

relațiilor pe care le stabilește cu preşcolarii săi în cadrul acestei interacțiuni, 

apar  multe dificultăți de învățare și educarea se datorează unor relații 

deficitare. Natura relațiilor pe care educatorul le stabilește cu preşcolarul este 

determinată nu numai de stilul de abordare a activității și de trăsăturile sale 

de personalitate, ci și de trăsăturile individuale și de grup ale preşcolarilor. 

În urma realizării experimentului de constatare, realizat cu copiii și cu 

cadrele didactice, pentru eficientizarea formării culturii ecologice a 

preșcolarilor a fost elaborat și aplicat un program de intervenție. 

În cadrul experimentului formativ au fost realizate următoarele 

activități:  

 Seminar metodologic cu cadrele didactice: „Evaluăm-proiectăm pentru 

desfăşurarea unei activităţi ecologice de succes”;  
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 Realizarea activităților integrate demonstrative cu preșcolarii: „Animale 

mari şi mici în ogradă la bunici”;  

 Desfășurarea observațiilor asupra componentelor mediului înconjurător 

în cadrul activităților integrate: „Protejăm natura”; 

 Desfășurarea observațiilor asupra componentelor mediului înconjurător 

în cadrul plimbărilor pe terenul grădiniței: „Ne plimbăm şi natura 

respectăm”;  

 Desfășurarea experimentelor simple de explorare a mediului: „Punguţa 

de plastic”; 

 Activități practice în Ungherașul Naturii completarea panoului 

„Calendarul naturii”. 

CONCLUZII 

1.Cultura ecologică a copiilor de vârstă timpurie constă în  a învăța copilul 

să înțeleagă necesitatea păstrării și ocrotirii naturii, să perceapă că fiecare 

acțiune asupra naturii trage după sine efecte pozitive sau negative care, la 

rândul lor, ne influențează și pe noi, fie în mod benefic, fie sunt în 

detrimentul nostru.  

Cultura ecologică include: cultura activităţii cognitive a copiilor prin 

cunoaşterea experienţei omenirii în interacţiunea om-natură, ca bază de 

valori naturale; succesul acestei activităţi rezidă în formarea atitudinilor 

durabile ale personalităţii faţă de natură în baza formării capacităţilor de a 

lua decizii alternative; cultura muncii; rezultatul muncii trebuie să dispună 

de categorii de utilizare duble ce nu ar dăuna naturii în urma realizării; 

cultura comunicării spirituale cu natura. 

2. În urma cercetării executate conchidem că cele mai eficiente modalități de 

formare a culturii ecologice a preșcolarilor sunt metodele de explorare 

directă a naturii, cum ar fi: observarea, investigarea, experimentarea; Printre 

formele de activitate menționăm plimbările și excursiile. 

3.Analiza documentelor curriculare cu referinţă la formarea culturii 

ecologice la preşcolari ne indică faptul, că cultura ecologică se poate forma 

prin toate domeniile de activitate propuse în curriculum, cât și la fiecare 

etapă a zilei în grădinița de copii. 

RECOMANDĂRI 

1. Implicaţi copilul în participarea la acţiuni ecologice.  

2. Executați cu copiii cât mai multe ieșiri în natură. 

3. Propuneți copiilor activități și jocuri interactive la aer liber pentru a  

distinge  normele de comportament în mediul înconjurător. 

4.  Puneți la dispoziţia copilului diferite instrumente de explorare a 

mediului şi oferiți-i posibilitatea de a le utiliza independent. 
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5. Încurajaţi copilul să înregistreze informaţiile obţinute în urma observării 

sau experimentelor; ţineţi un jurnal al experimentelor copilului/ grupei. 

6.  Propuneți copiilor diverse experiențe referitoare la proprietățile apei, 

formele apei în natură, aer, mișcare, sol, plante, animale, fiziologia și 

igiena copilului, procesele ecologice, fenomenele naturii etc. 

7. Acordați copiilor materiale naturale, reciclabile, pentru a confecționa 

modelele unor corpuri vii, nevii, cerești. 

8. Dați copilului posibilitatea de a întreține o plantă sau de a participa la 

îngrijirea unui animal de companie sau din gospodărie.  

9. Încurajaţi copilul să conceapă calendare, cărţi despre anotimpuri, în care 

să îmbine desenul și colajele de imagini. 

 

BIBLIOGRAFIE: 
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Lyceum, 2018.128 p.  
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naştere până la 7 ani în Republica Moldova. Chișinău: Lyceum, 90 p. . 
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FORMAREA PERSONALITĂȚII PREȘCOLARULUI PRIN 

REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR COGNITIVE ȘI PRACTICE 

ÎN NATURĂ  
                                                        Galus Doina, masterand 

Gînju Stela, dr., conf. univ. 

 

Actualitatea temei de cercetare. Dezvoltarea personalităţii este un 

act de formare a proceselor cognitive, însuşirii calitativelor noi individuale 

ale personalităţii congruente vârstei, care fac posibilă adaptarea subiectului 

la diverse condiţii de viaţă. Prin dezvoltarea normală se subînţelege formarea 

unei personalităţi creative specifice fiecărei perioade de vârstă, chiar şi 

neproporţională, în salturi, cu mici stagnări, dar compensatorii de la sine la 

începutul perioadei ulterioare [2, p. 48].  

Formarea personalităţii depinde de interacţiunea factorilor biologic - 

ereditar - social, educaţia eficientă în familie, ce se desfăşoară conform 

anumitor legităţi. În caz de alterare a unuia sau a unui grup de factori de risc 

pot fi contractate tulburări psihice, emoţionale şi de conduită, la orice vârstă 

[1, p.17]  

Problema cercetării: Care este eficiența activităților cognitive și 

practice în natură pentru formarea personalității copilului de 6-7 ani? 

 Scopul cercetării constă în selectarea reperelor teoretice și 

metodologice în contextul formării personalității copilului prin activități 

cognitive și practice în natură la vârsta de 6-7 ani. 

Obiectivele cercetării: 
1. Descrierea caracteristicilor conceptelor științifice ale cercetării; 

2. Structurarea demersului experimental-constatativ privind cercetarea;  

3. Propunerea unui demers metodologic în vederea formării personalității 

copilului prin activități cognitive și practice în natură la vârsta de 6-7 

ani; 

4. Validarea experimentală a temei de cercetare. 

Descrierea cercetării. Personalitatea [2] este o dimensiune 

supraordonată, cu funcţie integrativ – adaptativă a omului, care presupune 

existenţa celorlalte dimensiuni – biologică şi fiziologică, dar nu este nici o 

prelungire, nici o imagine proiectivă a conţinutului acestora. Prima naştere a 

personalităţii se leagă de momentul cristalizării conştiinţei de sine. Aceasta 

presupune raportarea critică:  

 la propriile acte de conduită,  

 la propriile dorinţe, prin comparare cu alţii;  
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 aplicarea la sine a aceloraşi criterii, condiţii şi restricţii care se aplică 

altuia.  

Întreaga evoluţie a personalităţii se desfăşoară pe fondul interacţiunii 

contradictorii dintre conştiinţa obiectivă şi autoconştiinţă. Utilizarea noţiunii 

de personalitate, presupune examinarea omului ca subiect (creator) şi obiect 

(operă) a procesului social-istoric [6].  

J. Piaget descrie dinamica şi dezvoltarea personalităţii [3]:  

- organizare dinamică – există o serie de elemente structurate, ierarhizate, 

integrate într-un tot unitar, iar la această structurare se ajunge în timp;  

- sistem psihofizic – personalitatea se formează prin interacţiunea reciprocă 

şi nonîntâmplătoare a factorilor biologici şi psihologici; personalitatea nu 

este nici exclusiv mentală, nici exclusiv nervoasă, ci înseamnă unitatea 

dintre minte (spirit) şi corp;  

- determină – personalitatea nu este ceva dat, inert, ci este ceva şi face ceva, 

acţionând într-un anumit mod; personalitatea este cauza comportamentului 

(trăsătura ca unitate relevantă pentru personalitate devine cauză a 

comportamentului); 

- comportamentul şi gândirea – se referă la unitatea interior – exterior, psihic 

– comportament; comportamentul este determinat şi de structura internă, 

psihică (nu ne adaptăm la mediul nostru, ci şi reflectăm, gândim asupra lui);  

- caracteristic – exprimă nota de unicitate a personalităţii, personalitatea 

fiind o realitate unică, ireductibilă; orice comportament şi orice gândire sunt 

caracteristice persoanei, unice pentru aceasta. 

Cunoaşterea ştiinţifică la vârstă preșcolară se întemeiază pe 

recepţionarea directă (senzorială) a însuşirilor şi caracteristicilor generale ale 

obiectelor, proceselor, fenomenelor din natură şi societate. Acestea 

contribuie la formarea imaginaţiei şi reprezentărilor ştiinţifice despre lumea 

în care trăim. Procesul de cunoaştere ştiinţifică este un proces de formare a 

cunoştinţelor fundamentale, de dezvoltare a unui  ansamblu de capacităţi 

intelectuale şi a unui  raţionament individual şi independent [7]. 

Procesul psihologic al formării reprezentărilor despre natură parcurge, 

pe plan individual, următoarele etape [4]: 

 Etapa de elaborare a reprezentărilor, în care obiectele, fenomenele 

și procesele sunt cunoscute de către copii prin anumite însușiri ale 

lor. 

Particularitățile gândirii preșcolarilor, specificul cunoștințelor despre 

natură și cerințele procesului științific al cunoașterii impun ca în etapa 

elaborării reprezentărilor și noțiunilor să fie îmbinate următoarele modalități 

de cunoaștere: 
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- Contactul direct cu obiectele și fenomenele naturii; 

- Contactul indirect prin intermediul modelelor, obiectelor și 

fenomenelor; 

- Contactul prin intermediul cuvântului. 

 Etapa de consolidare a cunoștințelor, de operare cu noțiunea 

formată în care noțiunea elaborată devine instrument de dobândire a unor 

cunoștințe noi în situații noi. 

Alexandru Găvenea, în lucrarea ,,Cunoaşterea prin descoperire în 

învăţământ” [apud, 8], afirmă că ,,problema principală a didacticii 

contemporane este aceea de a găsi formele, mijloacele, procedeele şi 

strategiile, pentru a realiza un învăţământ capabil să trezească la viaţă, într-o 

măsură şi mai mare, forţele creatoare ale elevilor şi să angajeze la învăţătură 

întregul potenţial.  

Experimentul pedagogic s-a desfăşurat  în Instituția de educație timpurie 

Nr. 96, din municipiul Chișinău. Eşantionul experimental de bază a fost 

constituit din: 14 cadre didactice din instituțiile preșcolare și 28 copii. 

A fost aplicată ancheta psihopedagogică, utilizând chestionarul de (auto) 

analiză. Chestionarul adresat cadrelor didactice în etapa constatativă face 

referire directă la problematica formării personalității copiilor prin activități 

cognitive. Analiza răspunsurilor a scos în reliefat faptul că aproximativ 62% 

dintre cadrele didactice chestionate au cunoştinţe de ordin teoretic corecte în 

legătură cu proiectarea și realizarea activităților cognitive conform prevederilor 

curriculare. Un număr foarte mic de cadre didactice realizează transferul 

reperelor teoretice în activitatea practică a lor. În medie 25% din cadrele 

didactice chestionate nu cunosc prevederile curriculare din perspectiva 

activităților pentru domeniul de activitate și domeniul de dezvoltare în 

contextul dezvoltării personalității copilului.  

În consecinţă se impune o mai largă informare şi formare a cadrelor 

didactice. În ceea ce priveşte părerea subiecţilor asupra utilităţii abordării în 

manieră integrată a curriculumului, s-a remarcat că în medie 80% dintre aceştia 

răspund afirmativ. 

Concluziile cadrelor didactice scrise în vederea autoanalizei reflectă 

recunoașterea cadrelor didactice că ar trebui să revadă prevederile curriculare: 

- „trebuie să mă informez mai mult despre tipurile de activități”; 

- „ar trebui să mai studiez despre unitățile de învățare pe domenii de 

activitate”; 

- „nu am fost atentă la prevederile privind unitățile de învățare și 

domeniile de activitate”. 

În cadrul experimentului de constatare, rezultatele evaluării 

preșcolarilor, conform documentelor normative, au fost consemnate în fişe 
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individuale, prin aplicarea unei scale din 3 nivele: Realizat, În curs de 

realizare, Nerealizat. 

Analiza cantitativă a permis obținerea următoarelor rezultate: 

 

Tabel 1. Rezultatele experimentului de constatare 

Nivelurile Nivel 

minim 

Nivel 

mediu 

Nivel 

avansat 

Grupa 

(28 copii) 

4 copii 

14% 

10 copii 

36% 

14 copii 

50% 

 

Asigurarea calității activităților educaționale rezidă în respectarea 

planului de activitate managerială, diagnosticarea și intervenția prin 

respectarea următoarelor etape [5]: 

 

Tabel 2. Program de intervenție 

Planificarea  activităților la 

nivelul instituţiei de învăţământ 

şi la nivelul compartimentelor  

Întrunire metodică 

Coordonarea acţiunilor 

manageriale  

Verificarea proiectelor de scurtă 

durată 

Antrenarea personalului unităţii 

şcolare în acţiunile de decizie. 

Aplicarea direcțiilor de eficientizare 

aprobate în cadrul comisiei 

metodice 

Evaluarea desfăşurării 

acţiunilor. 

Prezentarea rezultatelor în cadrul 

ședinței comisiei metodice 

 

În urma aplicării programului de intervenție, rezultatele 

experimentului de control au devenit următoarele: 
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Tabel 3. Rezultatele probei de control 

Nivelurile Nivel minim Nivel mediu Nivel avansat 

Grupa  

(28 copii) 

2 copii 

7% 

6 copii 

21% 

20 copii 

71% 

 

CONCLUZII 

1. În perioada preșcolară are loc conturarea multor componente ale 

personalităţii copilului şi prefigurarea structurilor ei de bază. Un rol 

important în acest proces îl au dominantele motivaţionale, care apar şi se 

dezvoltă alături de trebuinţele biologice şi sociale. Preşcolaritatea reprezintă 

un început în configurarea trăsăturilor caracteriale, acestea depinzând de 

calitatea ambianţei şi a climatului familial, precum şi de valoarea formativă a 

mediului instituţional. 

2. Dezvoltarea personalităţii este un proces de formare a proceselor 

cognitive, particularităților individuale ale personalităţii caracteristice 

vârstei, care fac posibilă adaptarea subiectului la diverse condiţii de viaţă. 

Prin formarea personalității se subînţelege formarea pe direcția creativă 

specifică fiecărei perioade de vârstă, chiar şi neproporţională, în salturi, cu 

mici stagnări, dar compensatorii de la sine la începutul perioadei ulterioare. 

3. Asigurarea calități educației din perspectiva eficientizării metodologice 

va face referință la sistemul eficient al calităţii în instituția preșcolară care 

implică un sistem de indicatori, criterii de evaluare, care ar permite pe 

parcurs monitorizarea, diagnosticarea diverselor aspecte ale procesului de 

învăţământ şi a rezultatelor sale,. Managementul calității reprezintă 

ansamblul activităților ce determină politica în domeniul calității, obiectivele 

și responsabilitățile care se implementează în cadrul sistemului calității și a 

managementului educațional pe dimensiunea internă și externă. 

4. Curriculumul pentru Educație Timpurie, axat pe competențe, asigură 

abordarea holistică și individuală a copiilor prin racordarea concomitentă a 

domeniilor de dezvoltare: fizică, socio-emoțională, cognitivă, lingvistică. 

Domenii de dezvoltare vor fi atinse dacă seva ține cont de Standarde de 

învăţare şi dezvoltare a copilului de la naştere până la 7 ani,ce promovează 

o abordare personalizată a copilului în sprijinirea lui în procesul de învăţare 

şi dezvoltare, însă misiunea lor de orientare şi promovare a calităţii. 

5. Activitățile cognitive și practice în natură implică aplicarea metodelor 

de explorare directă a mediului și sunt apreciate ca accesibile și necesare la 

etapa preșcolarității, deoarece se bazează pe premise fiziologice și 
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psihologice specifice vârstei și condiţionează formarea continuă, progresivă 

şi dezvoltativă a personalității copilului. 

RECOMANDĂRI 

1. Respectarea  modalităților de cunoaștere a componentelor naturii 

precum: 

- Contactul direct cu obiectele și fenomenele naturii; 

- Contactul indirect prin intermediul modelelor, obiectelor și 

fenomenelor; 

- Contactul prin intermediul cuvântului. 

2. Ieșiri regulate cu copiii la plimbări, în curtea grădiniței. 

3. Pedagogizarea părinților cu referință la strategiile de dezvoltare a 

personalității prin intermediul activităților cognitive și practice. 
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FORMAREA COMPORTAMENTULUI ECOLOGIC LA 

COPIII DE VÂRSTA PREȘCOLARĂ PRIN INTERMEDIUL 

JOCULUI DIDACTIC 
                                                                     Tulicii Elena, masterand 

Gînju Stela, dr., conf. univ. 

 

Актуальность исследования. Особенно в наше время 

экологическое воспитание играет огромную роль в дальнейшем 

сосуществовании человека и природы. Именно поэтому бережное 

отношение к природе, к окружающей среде необходимо начинать с 

раннего возраста. В настоящее время особенно актуальны проблемы 

бережного отношения человека к природе. Охрана ее - одна из 

основных обязанностей каждого гражданина нашего государства. 

Именно поэтому, привитие любви к природе, бережное отношение к 

ней в дошкольном возрасте является актуальным вопросом 

современности. 

Формирование начал экологической культуры, то есть 

воспитание человечности у дошкольников, доброты, ответственного 

отношения и к природе, к людям, к своему здоровью, как никогда 

является одной из самых актуальных задач современности. Важным 

направлением этой работы является анализ возможностей и поиск 

резервов творческого использования известных в дидактике методов 

обучения в свете современных тенденций развития образования, одним 

из которых является дидактическая игра. 

Проблема исследования. Правильность использования 

дидактических игр с целью формирования экологического поведения у 

детей. 

Целью данного исследования является определение научных и 

методологических ориентиров дидактической игры в дошкольном 

возрасте и их применение в деятельности по экологическому 

воспитанию. 

Задачи исследования: 

1. Изучение теоретических ориентиров и методологий  применения  

дидактической игры, как средства формирования экологического 

поведения детей. 

2. Выявление куррикулярных аспектов ценности дидактической игры 

в формировании экологического поведения детей. 

3. Определение правильности использования педагогами 

дидактической игры при обучении экологическому поведению 

детей в дошкольных учреждениях. 
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4. Выявление начального уровня экологического поведения у детей  

5. Разработка программы по повышению значимости дидактической 

игры в обучающем процессе при формировании экологического 

поведения у детей дошкольного возраста.  

6. Диагностирование итогового уровня экологического поведения у 

дошкольников. 

Описание исследования. Дидактическая игра - деятельность, 

организуемая в процессе обучения с целью развития познавательного 

интереса за счет эмоциональной окрашенности игровых действий, 

которые основаны на имитационном или символическом 

моделировании изучаемых явлений, процессов. В результате 

проведения такой игры формируются конкретные знания, а так же 

соответствующие умения и навыки по их творческому использованию 

у ее участников [3, с. 35].  

Дидактическая игра - творческая форма обучения, воспитания и 

развития школьников и дошкольников. [2, с. 9] 

Дидактические игры развивают наблюдательность, внимание, 

память, мышление, речь, сенсорную ориентацию, сообразительность, 

поэтому их можно использовать во время преподавания любого 

предмета. В научной литературе предложен ряд дидактических условий 

успешного использования дидактической игры в дошкольных 

заведениях: 

 органичное включение игры в структуру занятий; 

 усиление ее развивающей направленности; 

 умелое руководство педагогом процессом игровой деятельности; 

 правильный подбор и использование игрового оборудования; 

 захватывающие названия; 

 наличие действительно игровых элементов; 

 направленность игры на развитие математических навыков и 

математических умений; 

 постепенный рост сложности дидактических игр с учетом уровня 

дошкольников и степени их подготовленности; 

 учета индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников; 

 связь дидактической игры с другими видами деятельности на 

занятиях. 

 разнообразие видов игр в образовательном процессе и тому 

подобное [5, с. 124]. 

Через игровую деятельность решаются образовательные и 

воспитательные задачи: углубить и расширить экологические знания; 
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привить начальные экологические, познавательные, поведенческие 

навыки и умения; развивать познавательную, творческую, 

общественную активность дошкольников в ходе эколого- игровой 

деятельности; воспитывать чувство бережного отношения к 

окружающему [6, с. 32]. 

Через игру дети знакомятся со свойствами природных 

материалов, способами конструктивного их использования. Во время 

участия в таких играх у детей развивается воображение, умение 

сосредотачиваться, доводить до конца начатое дело, соотносить свои 

действия с действиями других, добиваться согласования. Вместе с тем, 

такие игры способствуют формированию эстетических чувств и имеют 

важное оздоровительную значимость. 

Современные концепции дошкольного воспитания, 

разработанные и раскрытые в Куррикулуме раннего образования и Гиде 

по внедрению Куррикулума раннего образования, Стандартов обучения 

и развития детей от рождения до 7 лет в контексте Научных основ 

раннего образования в Республике Молдова определяют формирование 

личности как одну из первоочередных задач учебно-воспитательной 

работы с дошкольниками [1, c. 21]. Согласно Куррикулума раннего 

образования к концу дошкольного возраста у ребенка должен быть 

сформирован мировоззрение о природе, в основе которого - осознание 

ребенком себя как частицы природы, чувство ответственности за то, 

что происходит вокруг него и в результате его действий в окружающей 

среде. 

Целью дидактических игр в экологическом воспитании является 

формирование элементов экологического мировоззрения, 

экологической воспитанности, развитие у ребенка положительного 

эмоционального отношения к природной среде, формирования 

реалистичных представлений о явлениях природы, практических 

умений, бережного отношения к ее компонентам с помощью игровых 

учебных ситуаций. 

Дидактические игры в процессе экологического воспитания 

выполняют целый ряд задач, а именно: развивающие, воспитательные, 

учебные. 

В опытно-экспериментальной работе участвовали дети старшей 

группы д/с № 1. Выборку составили 14 детей, постоянно посещающие 

дошкольное учреждение, поделенные на две подгруппы: 7 человек 

экспериментальной группы и 7 человек контрольной группы. 

В целях выявления уровня экологического поведения у 

дошкольников, мы провели констатирующий эксперимент 
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экспериментальной и контрольной групп по методике С. Н. 

Николаевой [8] 

Сравнивая результаты диагностики экспериментальной и 

контрольных групп  можно сделать следующий вывод: 

 Дошкольники экспериментальной и контрольной групп в целом 

показали средний уровень сформированности знаний детей о мире 

природы по первому заданию «Распредели животных (даются 

игрушки) по принципу, кто с кем может дружить и объясни 

почему» - соответственно 8,9 и 9 баллов. 

 Уровень знания дошкольников экспериментальной и контрольной 

групп по второму вопросу «Как можно различать растения?» - 7,8 

и 8,4 баллов. 

 Уровень знания по третьему вопросу «Где находится корень 

цветов?» - 10,6 и 10 баллов. 

 Уровень знаний по четвертому вопросу «Как мы должны вести 

себя на природе?» экспериментальной группы выше, чем у 

дошкольников контрольной группы на 0,3 балла. 

 Уровень знаний по пятому заданию «Живые – неживые объекты» - 

9,5 и 9,8. 

Далее нами была составлена программа проведения мероприятий, 

а именно дидактических игр. Цель данной программы - повышение 

знаний дошкольников о природе и ее составляющей и как следствие, 

формирование у детей экологической культуры, обогащение знаний о 

природных явлениях и объектах. В работе с дошкольниками по их 

экологическому воспитанию и обучению был использован 

интегрированный подход, предполагающий взаимосвязь многих видов 

деятельности, направленных на экологическое воспитание, а именно: 

исследовательской деятельности, изобразительной деятельности, 

дидактических игр, моделирования, экскурсий. Реализована апробация 

опытно-экспериментальной программы работы с дошкольниками по 

формированию экологического поведения в процессе дидактической 

игры. 

В ходе формирующего эксперимента использовались следующие 

дидактические игры: «С чем нельзя ходить в лес?»; «Забавные танцы»; 

«Чудесный мешочек»; «Кто чем питается?». Для того чтобы 

определить эффективность проведенной работы в ходе формирующего 

эксперимента, был проведен контрольный эксперимент с данными 

детьми. Анализ результатов диагностики экологической воспитанности 

дошкольников экспериментальной и контрольной групп в контрольном 

эксперименте позволил умозаключить следующее: уровень 
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сформированности экологических знаний повысился в обеих группах, 

однако динамика их повышения в экспериментальной группе оказалась 

выше, чем в контрольной, по всем показателям. Это позволило сделать 

вывод о том, что разработанный нами комплекс мероприятий по 

повышению уровня экологической воспитанности старших 

дошкольников на занятиях в ДОУ и в повседневной жизни достаточно 

эффективен. 

Для определения уровня подготовки дидактических кадров в 

области оптимизации процесса экологического поведения у детей 

дошкольного возраста через дидактическую игру, мы считали 

необходимым выявить начальный уровень компетентности педагогов в 

использовании дидактических игр в формировании экологического 

поведения детей дошкольного возраста. 

Для этого использовали специальную анкету, где предложили 

воспитателям (10 человек) оценить свою подготовку по следующим 

критериям: владею; не владею; владею частично. 

Результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Анализ результатов оценки воспитателями своей 

готовности к работе по формированию экологического поведения у 

детей дошкольного возраста 

 

№ Индикаторы 

 
Владею 

Не 

владею 

Владею 

частично 

1. Умение ставить цель 

экологического воспитания 
30% 20% 50% 

2. Умение планировать работу 20% 10% 70% 

3. Знание о процессе 

экологического поведения 
20% 20% 60% 

4. Умение объективно 

проводить педагогическую 

диагностику экологических 

знаний, умений и навыков 

30% 30% 40% 
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детей 

5. Умение осуществлять 

экологическое воспитание 

через дидактическую игру 

20% 20% 60% 

 

Выявление недостатков в подготовке воспитателей помогло 

разработать программу работы с дидактическими кадрами целью 

которого было выявление и оценка положительных и отрицательных 

тенденций использования методов экологического воспитания 

дидактическими кадрами ДОУ № 1 г. Рышкань, изучить новаторский 

опыт педагогов в организации работы по экологическому воспитанию 

детей, а также; наметить пути повышения эффективности работы в 

данном направлении. В результате был проведен педагогический совет 

и методический час. Также был намечен план тематического контроля. 

ВЫВОДЫ 

1. Дидактические игры отличаются по учебному содержанию, 

познавательной деятельности детей, игровым действиям и правилам, 

организации и взаимоотношениям детей, по роли воспитателя. 

Перечисленные признаки присущи всем играм, и они по-разному 

проявляются в соответствии с разнообразием видов игр. 

2. Дидактические поиски, связанные с игровой моделью учебного 

процесса, охватывают все уровни обучения - от начальной до высшей 

школы и практики повышения квалификации. Модель учебного 

процесса на основе игры строится через привлечение дошкольников к 

игровому моделированию исследуемых явлений, проживанию ими 

нового опыта в обстановке игры. 

3. Дидактическая функция игры реализуется через обсуждение 

игрового действия, анализа соотношения игровой ситуации с 

реальностью. Важная роль в данной модели принадлежит 

заключительному ретроспективному обсуждению, в котором 

дошкольники вместе анализируют ход и результаты игры, соотношение 

игровой модели и реальности, а также ход учебно-игрового 

взаимодействия. 

4. Дидактические игры являются универсальными, в том плане, что 

могут использоваться на всех занятиях и во всех дошкольных 

заведениях. Они совершенствуются, перестраиваясь под каждое новое 

поколение. 
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5. В данной работе проанализированы менторские (поучительные) 

аспекты использования дидактической игры в дошкольном 

образовательном учреждении и обобщен положительный 

педагогический опыт этой работы. Освещены вопросы применения 

дидактической игры в старшей группе «Солнышко» ДОУ № 1 г. 

Рышкань. Описаны отдельные подходы к организации и проведению 

дидактических игр в ходе формирования у дошкольников 

экологического воспитания. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.Чтобы дидактическая игра достигла цели, необходимо правильно 

подобрать ее по возрасту детей. Игровые задания имеют разный 

уровень сложности. 

2. Успех в проведении дидактической игры и интерес к ней могут 

возникнуть тогда, когда будет проведена соответствующая работа по 

ознакомлению детей с определенными объектами природы, а 

закрепление представлений о природных объектах и систематизация их 

признаков должны быть получены в процессе дидактической игры. 

Причем необходимо помнить, что с детьми, которые не имеют 

соответствующих знаний, невозможно проводить дидактические игры. 

3. В дидактических играх с природными материалами дети 

оперируют реальными природными объектами (овощами, фруктами, 

листьями, цветами и т.д.), вследствие чего у них формируются 

реалистичные представления об объектах природы. 

4. Образовательные игры имеют особое значение при 

осуществлении процесса познания природы: познания небесных, 

живых, неживых, естественных, искусственных тел, формирования 

общих представлений, основных представлений о пространстве, 

движении, времени и защите природы.  

5. Чтобы ликвидировать разрыв между традиционными видами 

деятельности дидактических кадров и приблизить их к современным 

требованиям организации этого процесса в дошкольном возрасте, мы 

пришли к выводу, что дидактическая игра является наиболее 

эффективным средством организации общей деятельности в 

дошкольном учреждении. 
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RENTABILITATEA METODELOR INTERACTIVE ÎN 

PROCESUL DE FORMARE A REPREZENTĂRILOR 

MATEMATICE LA COPIII DE 6-7 ANI  
                                       Rotari-Omer Viorica, masterand  

Mihaela Pavlenco, dr., lector universitar 

 

Actualitatea temei de cercetare: Concepția modernă a învățământului 

matematic preșcolar presupune folosirea din plin a învățării dirijate și 

spontane, fiind centrate pe copil. Creșterea calității procesului de formare a 

reprezentărilor matematice, precum și a randamentului preșcolar depinde de 

metodele utilizate. Instituțiile preșcolare s-au adaptat perfect cerințelor noilor 

generații prin abordarea cu succes a unor metode inovatoare de organizare și 

desfășurare a activităților, fără de care procesul de formare a reprezentărilor 

matematice ar risca să piardă din conținut, din informații. Din această 

categorie fac parte metodele interactive, care câștigă tot mai mult teren, 

reprezentând o alternativa la didactica tradițională în beneficiul copiilor și al 

cadrelor didactice în egală măsură. Prin aplicarea acestor metode copiii își 

exersează capacitatea de a selecta, combina, învăța lucruri de care vor avea 

nevoie în viața de școlar și de adult.  

Metodele interactive constituie pentru copii „aventuri de cunoaștere” 

în care, ei fiind participanți activi, întâlnesc situații de problemă, care pentru 

copil individual sunt destul de complexe și complicate, dar care, în cadrul 

grupului se rezolvă prin analize, dezbateri. Aceste situații îl 

responsabilizează pe copil, implicându-l în diferite roluri în cadrul grupului. 

De asemenea, aceste metode activează preșcolarii în dezvoltarea limbajului 

specific matematic, creativității, independenței în gândire și acțiunea de 

manipulare a obiectelor în procesul de formare a mulțimilor. Aceste metode, 

pe de altă parte, presupun respectarea particularităților de vârstă, îmbinarea 

diferitelor forme de activitate, îmbinarea muncii individuale cu munca pe 

grupuri și activitatea frontală, precum și a evaluării corecte a rezultatelor 

obținute în cadrul activităților cu conținut matematic.  

Metodele interactive, numite și metode de învățare activă, implică 

copiii în formarea reprezentărilor matematice în sensul formării lor ca 

participanți activi la procesul de instruire, fiind, astfel, ajutați să înțeleagă 

lumea în care trăiesc și să aplice în diferite situații de învățare ceea ce au 

învățat.  

Axându-ne pe esența procesului de instruire caracteristic vârstei 

preșcolare ne-am propus să cercetăm tema dată, întrucât activitățile cu 

conținut matematic impun utilizarea unui spectru larg de metode interactive 
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în realizarea lor, ceea ce stimulează preșcolarul mare la implicarea 

proceselor de gândire și creație. În acest context formulăm următoarele:  

Problema cercetării: cum pot fi valorificate metodele interactive în 

cadrul activităților cu conținut matematic la vârsta preșcolară mare?  

Scopul cercetării vizează determinarea aspectelor teoretice și practice 

privind valorificarea metodelor interactive în cadrul activităților cu conținut 

matematic la vârsta preșcolară mare.  

Obiectivele cercetării:  
1. Studierea și analiza reperelor teoretice, metodologice și a documentelor 

curriculare aferente temei de cercetare;  

2. Stabilirea nivelului inițial de formare a reprezentărilor matematice la 

copiii din grupa pregătitoare;  

3. Constatarea nivelului de cunoştinţele ale cadrelor didactice cu privire la 

utilizarea metodelor interactive în procesul de formare a reprezentărilor 

matematice.  

4. Elaborarea unor sugestii metodologice privind integrarea metodelor 

interactive în predarea conținuturilor matematice la vârsta preșcolară 

mare.  

5. Validarea eficienţei programului de intervenție.  

Descrierea cercetării: Metodele interactive vin ca o nouă abordare a 

învățământului preșcolar din necesitatea ascensiunii spre nou, din necesitatea 

organizării procesului instructiv-educativ din perspectivă cooperantă, 

modernă, activă, flexibilă, accesibilă, plăcută și foarte important 

democratică. Trebuie doar ca educatorul să înțeleagă că utilizarea metodelor 

interactive în procesul de formare a reprezentărilor matematice la vârsta 

preșcolară deschid oportunități egale pentru educator și copil în același timp, 

însă utilizarea acestora cere efort intelectual. Această idee este argumentă și 

de afirmația lui Gh. Cheta care relatează faptul că metodele interactive sunt 

„necesare pentru a accentua caracterul ludic ... fără a resimți negativ efortul 

psihic ... canalizează curiozitatea copilului, care la început este bazată pe 

înțelegerea relațiilor dintre obiecte și explicarea de fenomene” [2, p.59].  

Procesul de formare a reprezentărilor matematice la vârsta preșcolară 

este dirijat de prevederile domeniului D. Dezvoltarea cognitivă. Pe lângă 

faptul că reprezentările matematice în preșcolaritate sunt încadrate în cel mai 

important domeniu, ele vizează, totodată, și cele mai abstracte noțiuni. Din 

această cauză ne-am propus să realizăm un studiu privind integrarea 

eficientă a metodelor interactive în activitățile cu conținut matematic, care s-

a desfășurat în trei etape: constatare, de formare și de control.  

Scopul acestui studiu este de a identifica modalitățile cele mai 

eficiente de integrare a metodelor interactive în activitățile cu conținut 
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matematic la copiii de vârstă preșcolară mare. În cadrul studiului au fost 

implicat un eșantion de 58 copii din Instituţia de Educație Timpurie nr.130, 

or. Chișinău: 28 copii din grupa pregătitoare „Buburuzele” – eșantion de 

control și 30 copii din grupa pregătitoare „Clopoțel” – eșantion 

experimental. 

Evaluarea inițială a copiilor de vârstă preșcolară mare s-a realizat în 

primul semestru al anului de studii 2019-2020, având ca obiectiv: 

determinarea nivelului de formare a reprezentărilor matematice la copiii de 

6-7 ani. Demersul de cercetarea a avut ca punct de plecare aplicarea la copiii 

din ambele loturi (de control şi experimental) a 7 probe. Reieșind din 

specificul noțiunilor matematice abordate, probele de evaluare au fost 

elaborate în conformitate cu cele șapte direcții de cercetare desprinse din 

prevederile curriculare caracteristice vârstei vizate. 

Analiza cantitativă și calitativă a rezultatelor copiilor din grupele 

pregătitoare „Buburuzele” și „Clopoțel” ne-a permis să distribuim copiii pe 

trei nivele de performanțe: minim, mediu, avansat. Ierarhizarea s-a efectuat 

în baza punctajului acumulat în urma realizării celor șapte probe. Astfel, în 

grupa pregătitoare „Buburuzele” la nivel minim s-au plasat 6 copii, la nivel 

mediu - 15 copii și la nivel avansat au fost repartizați - 7 copii, pe când în 

grupa pregătitoare „Clopoțel” 7 copii s-au plasat la nivel minim, 15 copii – 

la nivel mediu și 8 copii s-au poziționat la nivel avansat. Aceste rezultate 

denotă faptul că preșcolarii din ambele grupe dețin un nivel relativ mediu de 

dezvoltare a reprezentărilor matematice. 

În urma observărilor efectuate pe parcursul testării copiilor am stabilit 

cele mai frecvente și evidente probleme cu care s-au confruntat preșcolarii 

mari în procesul de evaluare a nivelului formării reprezentărilor elementare 

matematice:  

1. De cele mai deseori preșcolarii confundă semnele de comparație din 

care cauză și compararea mulțimilor de obiecte nu se realizează corect.  

2. Formarea mulțimilor în baza operatorilor logici creează dificultăți 

deoarece preșcolarii mari au de a efectua o sinteză a mai multor criterii de o 

dată în construcția unor mulțimi, precum și să gândească logic.  

3. La nivelul numerelor naturale, copiii de vârstă preșcolară mare au 

întâlnit dificultăți în determinarea numerelor vecine, a poziției unui număr 

într-un numit șir.  

4. În cazul operațiilor aritmetice, operația de scădere solicită o implicare 

mai amplă a copilului din motiv că copiii mai greu sesizează sensul concret 

al acestei operații.  

5. Mărimea care a creat mari dificultăți în procesul de estimare și 

comparare constituie capacitatea unor vase, fiind urmată de masă și, în final, 
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s-a poziționat măsurarea cu ajutorul unităților standarde de măsură a unei 

dimensiuni.  

6. La nivelul formelor geometrice cele mai mari dificultăți preșcolarii le-

au întâlnit în crearea unui structuri dintr-un anumit număr distinct de figuri 

geometrice și în ordonarea figurilor după o anumită regulă.  

7. Unitățile de timp reprezintă pentru preșcolarii de 6-7 ani cel mai 

complexe noțiuni, de aceea cele mai mari probleme le-au întâlnit anume în 

acest conținut: determinarea zilelor săptămânii, a consecutivității zilelor, 

precum și identificarea orei exacte.  

8. În ceea ce privește dezvoltarea capacității copiilor de vârstă preșcolară 

mare de a se orienta în spațiu, atunci menționăm faptul că cel mai greu lucru 

pentru ei a constituit perceperea direcției de deplasare în spațiu a unor ființe 

și poziționarea unor corpuri în raport cu alte ființe.  

Dificultățile reflectate mai sus au constituit bază solidă pentru 

elaborarea și implementarea în grupa experimentală „Clopoțel” a unui plan 

de intervenție construit din o suită de metode interactive care integrează 

conținuturile matematice.  

În contextul intervențiilor realizate în grupa experimentală am aplicat, 

în cadrul celor două eșantioane, alte 7 probe, create pe același principiu ca și 

în evaluarea inițială, cu scopul evidențierii eficienței metodologiei aplicate. 

Analiza cantitativă a rezultatelor în cadrul evaluării finale demonstrează că 

în grupa pregătitoare „Buburuzele” la nivel minim s-au plasat 5 copii, la 

nivel mediu - 15 copii și la nivel avansat au fost repartizați - 8 copii, pe când 

în grupa pregătitoare „Clopoțel” 2 copii s-au plasat la nivel minim, 14 copii 

– la nivel mediu și 14 copii s-au poziționat la nivel avansat. 

Analiza comparativă a rezultatelor copiilor din eșantionul de control a 

permis constatarea unui progres egal cu 1 + 1 = 2 (copii), ceea ce reprezintă 

7,1 %, pe când în eșantionul experimental progresul a constituit 36,7% (5 + 

6 = 11 copii). Diferența de progres dintre rezultatele copiilor din eșantionul 

experimental și cel de control în urma implementării planului de intervenție 

constituie 29,6 % (36,7% -7,1 % = 29,6 %). Acest fapt explică relevanța și 

validarea experimentală a sugestiilor metodologice propuse în cadrul 

experimentului formativ, fiind demonstrat și de următoarele figuri: 

0,0%
50,0%

100,0%

Evaluarea inițială

Evaluarea finală
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Fig. 1. Analiza comparativă a rezultatelor evaluării inițiale și finale ale 

copiilor din eșantionul de control 

 

 
Fig. 2. Analiza comparativă a rezultatelor evaluării inițiale și finale ale 

copiilor din eșantionul experimental 

 

Totodată, în cadrul studiului dat au fost implicate 12 cadre didactice. 

Asupra lor au fost aplicate un chestionar, constituit din 8 întrebări cu 

răspunsuri închise şi deschise cu scopul de a evidenţia competențele acestora 

de utilizare a metodele interactive în actul de predare a noțiunilor 

matematice. Răspunsurile cadrelor didactice s-au structurat în mod diferit. 

Cu toate acestea, se poate constata faptul că majoritatea educatorilor 

chestionați folosesc în cadrul activităţilor didactice metodele interactive, 

deoarece le consideră folositoare, de viitor, cu un mare impact educațional 

asupra copiilor. Ei consideră că, deşi, aplicarea metodelor interactive 

necesită o pregătire mult mai vastă şi consumă mult mai mult timp decât alte 

metode, totuși acestea implică mai mult copilului în propria lui formare. De 

asemenea, se poate observa că puţine cadre didactice nu folosesc aceste 

metode, deoarece nu le consideră folositoare sau nu se încred în rezultatele 

obţinute în urma aplicării lor. Însă, folosirea metodelor interactive rămâne la 

libera alegere a fiecărui cadru didactic, putând fi folosite sau nu, în funcţie 

de vârsta copiilor, de personalitatea lor, dar şi de modul de lucru specific. 

Pentru îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice de utilizare a 

metodelor interactive în procesul de formare a reprezentărilor elementare 

matematice s-a efectuat trei seminare construite în baza metodelor aplicate în 

grupa experimentală. Fiecare seminar a avut un caracter practic-aplicativ, 

care s-a desfășurat timp de 40 de minute în incinta grădiniței. Tematica 

seminarelor a fost următoarea: 

 Metodele interactive - factor important în dezvoltarea competențelor 

matematice la copiii de vârstă preșcolară mare. 

 Diversitatea metodelor interactive utilizate în procesul de formare a 

reprezentărilor elementare matematice. 
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 Modalități de utilizare a metodelor interactive în procesul de formare a 

reprezentărilor elementare matematice. 

CONCLUZII 
Metodele didactice interactive reprezintă o noţiune modernă, aflată în 

plină evoluţie, care exprimă capacitatea acesteia de a crea conglomerate din 

metode tradiţionale combinate armonios cu mijloace şi forme de organizare 

în cadrul unor structuri didactice superioare în scopul obţinerii unei eficienţe 

şcolare. 

 Principalele orientări general-metodologice în direcția integrării 

metodelor interactive în procesul de formare a reprezentărilor matematice la 

copiii din grupa pregătitoare sunt:  

1. Utilizarea cât mai frecventă a metodelor didactice interactive în 

procesul de formare a reprezentărilor matematice, metode care formează la 

copiii nu numai structurile operatorii, dar şi dezvoltă spiritul de echipă, de 

grup.  

2. Metodele interactive utilizate în predarea conținuturilor matematice 

trebuie să fie selectate şi adaptate potrivit particularităţilor de vârstă şi 

individuale ale copiilor, fiind corelate cu prevederile curriculare.  

3. Metodelor interactive trebuie să fie însoțite de diverse mijloace 

didactice atractive și viu colorate.  

4.Metodele interactive utilizate în activităţile matematice îndeplinesc un 

rol esențial. Ele conferă acestor activități mister în care copilul este 

participant activ, deoarece el întâlneşte probleme, situaţii complexe pentru 

mintea lui, dar în grup, prin analize, dezbateri descoperă răspunsurile la toate 

întrebările, rezolvă sarcini de învăţare, se simte responsabil şi mulţumit la 

finalul activităţii. 

RECOMANDĂRI 
1. Metodele interactive în procesul de formare a reprezentărilor elementare 

matematice la copiii de vârstă preșcolară mare trebuie să fie selectate în 

dependență de conținutul matematic abordat și particularitățile de vârstă 

a copilului.  

2. Metodele interactive sunt ajustate pentru vârsta preșcolară cu condiția să 

nu diminueze regulile esențiale de desfășurare a acestora.  

3. În procesul de utilizare a oricărui tip de metode interactive, o cerință 

esențială este explicarea amănunțită a modului de desfășurare, precum 

și exersarea ei.  

4. În activitățile cu conținut matematic ce implică abordarea metodelor 

interactive cadru didactic trebuie să transforme activitate tradiţională 

într-o experienţă de viaţă, a cărui principal protagonist este copilul 

dornic de învăţare.  
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ASPECTE MANAGERIALE PRIVIND PROCESUL DE 

DEZVOLTARE A REPREZENTĂRILOR DESPRE UNITĂȚILE 

DE MĂSURĂ A DIMENSIUNII LA COPIII DE 6-7 ANI          
                            Tulbu Elizaveta, masterand  

Mihaela Pavlenco, dr., lector universitar      

   

Actualitatea temei de cercetare: Activităţile cu conţinut matematice 

la vârsta preşcolară mare reprezintă tărâmul, unde copiii dobândesc 

cunoştinţe despre obiectele lumii înconjurătoare, învaţă să o perceapă şi să o 

înţeleagă. În cadrul acestui proces este foarte important ca în conştiinţa 

copilului să fie prezente reprezentările despre mărimea și dimensiunea 

obiectelor. Cu alte cuvinte, este necesar ca în procesul de operare cu 

obiectele, lucrurile din jurul copiilor, aceştia să deţină cunoştinţe referitoare 

la măsuri şi unităţi de măsurare а dimensiunii. Prin urmare, dimensiunea 

obiectului reprezintă o caracteristica relativă, care subliniază lungimea 

elementelor sale individuale și îi determină locul lui printre obiectele de 

același gen.  

Reflectarea dimensiunii ca o caracteristică spațială a obiectelor 

asociate cu percepția reprezintă cel mai important proces senzorial, care are 

drept scop identificarea și examinarea obiectului, precum și la divulgarea 

caracteristicilor sale. În acest proces sunt implicați o varietate de analizatori: 

vizual, auditiv, tactil, kinestezic. Cu toate acestea, analizorul kinestezic joacă 

un rol hotărâtor în activitatea lor reciprocă, oferind copiilor de vârstă 

preșcolară mare posibilitаtea de a percepe adecvat dimensiunea corpurilor. 

Аstfel, problema estimării dimensiunii nu poate fi privită doar ca o 

problemă de percepție, ci și ca o problemă а gândirii, deoаrece formаreа 

reprezentărilor despre dimensiune se efectuează, pe de o parte, pe baza 

senzoriаlă, iar pe de аltă pаrte este mediаt de gândire și limbаj. 

 Percepția adecvată a dimensiunii depinde și de experiența practică a 

preșcolаrilor de a opera cu obiectele concrete, de nivelul de dezvoltаre а 

cаpаcității de estimare vizuаlă, de includerea în procesul de percepție а 

cuvintelor și de participarea proceselor gândirii: comparație, analiză și 

sinteză. 

Conștientizare și estimarea dimensiunii corpurilor are un efect pozitiv 

asupra dezvoltării mentale ale preșcolаrilor de vârstă mаre, deoarece acest 

proces este legat de capacitatea de identificare, recunoaștere, comparație, 

generalizare а mărimii obiectelor, care conduce la înțelegerea dimensiunii ca 

concept matematic și care-l pregătește pe copil pentru însușirea în școala 

primară a compartimentului special de matematică. Iаtă de ce, pentru a face 

o caracterizare amplă și corectă a unui obiect, un rolul hotărâtor îl joаcă 
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estimarea dimensiunii. Capacitatea de a evidenția dimensiunea ca proprietate 

a unui obiect, dar și denumirea ei, este necesară nu numai pentru 

recunoașterea fiecărui corp în parte, dar și pentru înțelegerea relațiilor dintre 

ele. Acest lucru influență direct asupra formării la copil a cunoștințelor 

despre realitatea înconjurătoare. 

Prin urmare, pentru a forma reprezentări despre dimensiunea 

corpurilor la copiii de vârstă preșcolară mare este necesar de а formа 

reprezentări concrete despre obiectele și fenomenele lumii înconjurătoare, 

precum și a proprietăților lor, fapt ce determină relevanţa acestei cercetări. 

Problema cercetării: Cum poate fi eficientizat procesul de dezvoltare 

a reprezentărilor despre unităţile de măsură a dimensiunii la copiii de 6-7 

ani? 

Scopul cercetării vizează identificarea metodelor didactice apte să 

eficientizeze procesul de dezvoltare a reprezentărilor despre dimensiune la 

copiii din grupa pregătitoare. 

Obiectivele cercetării: 

1. Analiza şi cercetarea resurselor teoretice, metodologice și curriculare 

aferente temei de cercetare; 

2. Determinarea nivelului inițial de formare a reprezentărilor despre 

dimensiune la copiii din grupa pregătitoare; 

3. Stabilirea nivelului de dezvoltare a competenței de formare a 

reprezentărilor despre dimensiune ale cadrelor didactice; 

4. Selectarea și elaborarea unor strategii didactice apte să eficientizeze 

procesul de formare a reprezentărilor despre dimensiune la copiii de 6-7 

ani; 

5. Evaluarea eficienţei programului de intervenție. 

Descrierea cercetării: Procesul de dezvoltare a reprezentărilor despre 

dimensiune la vârsta preșcolară mare este un proces ce se axează pe 

activitățile praxiologice de măsurare a unor lungimi. Acestea implică la 

maxim copilul și îi dezvoltă capacitatea de a estima vizual sau de a măsura 

cu ajutorul unor instrumente lungimea unor corpuri pentru a putea cu o mai 

mare eficiență să-și organizeze spațiul în care el acționează, precum și de a 

percepe mai corect lumea înconjurătoare. 

А.М. Леушина [5] consideră că rolul hotărâtor în perceperea 

dimensiunii obiectului îl joacă cuvântul, care indică una sau altă proprietate 

a obiectului. Pe de altă parte autoarea asigură că în procesul de determinare a 

dimensiunii unor obiecte nu se ia în consideraţie şi alt factor foarte important 

şi anume natura relativă a conceptului. Cuvintele lung/scurt, lat/îngust ş.a. 

parametri reprezintă nişte noţiuni relative, de aceea ei pot să fie înţelese, 
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doar, prin comparaţie, suprapunând şi potrivind dimensiunea celor două 

obiecte.  

După cum arată mai multe studii [4, 6, 7], numai alegerea bazată pe 

comparaţie asigură diferenţierea diferitor parametri ai dimensiunii. Această 

opţiune, trebuie treptat să se complice: alegerea din două obiecte este 

înlocuită de cea de trei sau mai multe obiecte, ceea ce, în final, duce la 

pregătirea copiilor pentru înţelegerea consecutivităţii a capacităţii de a 

mări/micşora unu sau alt parametru al dimensiunii, precum şi înţelegerea 

faptului că mărimile sunt relative. Cu ajutorul unei pregătiri corespunzătoare, 

copiii încep, cu succes, să ordoneze obiecte în funcţie de dimensiunea lor. 

În contextul celor reflectate mai sus ne-am propus să realizăm un 

studiu, care s-a conturat într-un experiment pedagogic constituit din trei 

etape: etapa constatativă, etapa formativă și etapa de control. Fiecare etapă 

își are scopul și sarcinile sale. Astfel, în etapa de constatare s-a pus accent pe 

evaluarea nivelului inițial de dezvoltare a copiilor de 6-7 ani cu privire la 

formarea reprezentărilor despre dimensiune și stabilirea nivelului de 

cunoștințe ale cadrelor didactice aferente procesului vizat. În etapa formativă 

pentru preșcolari s-a creat un plan de intervenție ce a fost aplicat în 

eșantionul experimental, iar pentru cadrele didactice investigate au fost 

create și desfășurate seminare de formare în contextul dezvoltării 

competențelor acestora pentru predarea conținuturilor despre dimensiunea 

unor corpuri. În experimentul de control s-a validat prin date procentuale 

eficiența planului de intervenție în cadrul eșantionului experimental. 

În cadrul experimentului au fost implicați un eșantion de 49 copii de 

6-7 ani din Instituţia de Educație Timpurie nr. 110 din orașul Chișinău: 25 

copii din grupa pregătitoare „Fluturașii” – eșantion experimental și 24 copii 

din grupa pregătitoare „Albinuța” – eșantion de control.  

Pe parcursul experimentului s-au folosit diverse metode, printre care: 

testarea, observarea, chestionarea, analiza datelor experimentale, ș.a. 

Reieşind din scopul şi obiectivele cercetării am determinat scopul 

experimentului de constatare: determinarea nivelului inițial de dezvoltare a 

reprezentărilor despre unităţile de măsură a dimensiunii la copiii de 6-7 ani.   

Pentru realizarea acestui scop am elaborat și realizat cu copiii din cele 

două grupe pregătitoare „Fluturașii” și „Albinuța” 5 probe. Aceste probe au 

fost create în baza direcțiilor de cercetare stabilite în urma analizei 

prevederilor curriculare. Probele au fost desfășurаte lа începutul lunii 

septembrie a anului de studiu 2019-2020 pe parcursul a câtorva zile (câte 

una în zi). La crearea probelor s-a ținut cont de indici, ca: corelarea corectă a 

mărimilor cu măsurile empirice, măsurarea corectă a mărimilor, verbalizarea 

corectă a acţiunilor întreprinse.  
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Lucrările copiilor din grupele pregătitoare „Fluturașiiˮ și „Albinuța” s-

au evaluat conform punctajului acordat fiecărei probe de evaluare, iar 

rezultatele ne permit distribuire copiilor de 6-7 ani pe trei nivele de 

dezvoltare a reprezentărilor despre dimensiune: 

1. În grupa „Fluturașii” la nivel minim s-au plasat 6 copii, la nivel mediu 

s-au situat 12 copii și la nivel avansat s-au poziționat 7 copii. 

2. În grupa „Albinuța” la nivel minim s-au situat 6 copii, la nivel mediu – 

12 copii și la nivel avansat s-au plasat 6 copii. 

Din rezultatele obținute în cadrul experimentului de constatare putem 

menţiona faptul că la această etapă copiii au comis greşeli în identificarea 

dimensiunii unor obiecte la nivel perceptiv și în procesul de utilizarea 

instrumentelor și unităţilor standarde de măsură a dimensiunii unor obiecte, 

precum şi în verbalizarea acțiunilor sale (utilizarea cuvintelor mare/mic în 

loc de lung/scurt, lat/îngust, înalt/scund, gros/subţire).  

Aceste rezultate ne-au servit ca bază în procesul de creare a planului 

de intervenție pentru grupa experimentală (grupa pregătitoare „Fluturașii”). 

Planul de intervenție constă din mai multe jocuri și activități practice ce 

vizează unitățile de măsură a dimensiunii. În acelaşi timp, în eșantionul de 

control (grupa pregătitoare „Albinuța”) nu s-a intervenit cu nici o 

modificare, fără a implica introducerea unor factori care ar putea perturba 

sau modifica activitatea, adică activităţile didactice au fost desfăşurate 

normal, fiind centrate pe utilizarea metodele tradiţionale.  

Evaluarea eficienţei programului de intervenție a fost realizată prin 

aplicarea a 5 probe similare evaluării inițiale pe cele două eșantioane. 

Analiza cantitativă și calitativă a rezultatelor copiilor investigați ne-a permis 

ierarhizarea acestora pe trei nivele de performanță conform punctajului 

acumulat, precum urmează: 

1. În grupa „Fluturașii” la nivel minim s-au plasat 2 copii, la nivel mediu s-

au situat 11 copii și la nivel avansat s-au poziționat 12 copii. 

2. În grupa „Albinuța” la nivel minim s-au situat 5 copii, la nivel mediu – 

12 copii și la nivel avansat s-au plasat 7 copii. 

Rezultatele acestui experiment ne demonstrează că progresul în grupa 

experimentală este de 36 % (4 + 5 = 9 copii), iar în grupa de control 

progresul este de 8,33 % (1 + 1 = 2 copii). Diferența de progres, în acest caz, 

este de 27,67% (36% - 8,33 % = 27,67 %), fapt ce demonstrează eficiența 

metodologiei aplicate în grupa experimentală. 

În cadrul studiului am mai chestionat cadrele didactice din grădinița 

nr.110, or. Chișinău, cu scopul determinării nivelului de dezvoltare a 

competenței de formare a reprezentărilor despre dimensiune ale cadrelor 
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didactice la copiii de vârstă preșcolară. Chestionarul este constituit din 10 

întrebări cu răspunsuri variate. 

Rezultatele chestionării demonstrează faptul că cadrele didactice 

cunosc mai puțin aspectele teoretice ale procesului de formare a 

reprezentărilor despre dimensiune, dar și unele elemente ce țin de 

metodologia predării acestor noțiuni. Pentru ameliorarea situației depistate 

am propus două tipuri de activități: 

1. Predarea unor activități demonstrative în care sunt abordate unitățile 

de măsură a dimensiunii, care au fost analizate și discutate fiecare 

element. 

2. Seminare metodologice cu temele: 

 Aspecte teoretice aferente procesului de formare a reprezentărilor 

despre dimensiune la copiii de vârstă preșcolară. 

 Particularități psihopedagogice ale procesului de formare a 

reprezentărilor despre dimensiune la copiii de vârstă preșcolară. 

 Strategii de eficientizare a procesului de formare a reprezentărilor 

despre dimensiune la copiii de vârstă preșcolară mare.  

În final, putem afirma că, resursele didactice propuse mai sus, oferă 

posibilitatea de eficientizare a procesului de formare a reprezentărilor despre 

unităţile şi instrumentele de măsurare a dimensiunii, nu numai în cadrul 

activităţilor cu conţinut matematic, dar şi în celelalte domenii de activitate. 

CONCLUZII 

Vârsta 6-7 ani marchează momentul formării conceptelor şi se 

situează la poziţia dintre gândirea gândirii intuitive, preoperatorie şi cea 

operatorie. Saltul calitativ ce se produce la formarea proceselor cognitive se 

explică prin dezvoltarea limbajului, iar copilul poate să efectueze operaţii în 

plan mintal, să verbalizeze acţiunile şi raporturile stabilite în plan concret. 

Iată de ce, operaţiile cu unităţile de măsură a dimensiunii duc simultan 

la dezvoltarea gândirii active şi operaţionale. Astfel, de activităţi nu 

contribuie numai la dezvoltarea gândirii, dar şi la formarea optimă a 

memoriei, imaginaţiei şi limbajului ca element  al intelectului uman. 

Caracterul formativ-creator al demersului didactic îl poate ajută pe copil să 

gândească independent, să înţeleagă, să ia decizii, să acţioneze, să se 

obişnuiască, să se orienteze într-o situaţie nouă, se sesizeze problema şi să 

identifice metodele adecvate de rezolvare, să-şi formeze un accentuat spirit 

de observaţie, de ordine, de cooperare între copii. 

Analiza reperelor curriculare demonstrează faptul că la 

compartimentul respectiv sunt prevăzute unități de competență şi exemple de 

activităţi, care, într-o oarecare măsură, sunt superficiale în ceea ce privește 

formarea reprezentărilor despre conservarea dimensiunii, element psihologic 
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important în dezvoltarea gândirii logice. De asemenea, analiza muncii 

practice educative din instituţiile preşcolare de învăţământ, ne-a arătat că 

materialul este dispersat şi neuniform. 

Literatura metodică și analiza ei, ne-a demonstrat faptul că realizarea 

procesului de formare a reprezentărilor despre dimensiune la copiii de vârstă 

preșcolară mare depinde, în mare măsură, de diverși analizatori, care 

participă la reflectarea mărimii ca o însuşire spaţială a obiectelor. Acest 

proces de percepere a mărimii obiectelor şi fenomenelor se realizează în pan 

senzorial, verbal şi în plan de operare cu obiectele.  

Deci, determinarea dimensiunile obiectele la vârsta preşcolară, mai 

întâi, se realizează la nivel senzorial şi perceptiv, fiind urmat de activități 

practice de măsurare cu unități nestandarde și convenționale de măsură, 

precum și utilizarea unor instrumente de măsură. 

RECOMANDĂRI 

În urma efectuării cercetării putem evidenția următoarele recomandări: 

 În procesul de formare a reprezentărilor despre dimensiune la vârsta 

preșcolară trebuie să se țină cont de particularitățile de vârstă și 

individuale ale copiilor. 

 Activitățile didactice propuse de cadrele didactice trebuie să se bazeze 

pe prevederi curriculare corespunzătoare vârstei.  

 Metodele selectate în formarea reprezentărilor despre dimensiune la 

copiii de vârstă preșcolară mare trebuie să poarte un caracter 

praxiologic, fiind îmbinat cu elemente ludice. 

 Situațiile de învățare să fie preluate din viața copiilor o pentru ca copiii 

să conștientizeze importanța studierii acestor noțiuni. 
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Actualitatea temei de cercetare: Vârsta preșcolară este cea mai 

fructuoasă perioadă de realizare a modificărilor calitative și cantitative ale 

copilului în toate domeniile de dezvoltare. În această perioadă copilul intră 

în contact nemijlocit cu lumea înconjurătoare, o vede, o cercetează și o 

înțelege, ceea ce îi va permite să își formuleze imagini clare despre forme, 

culoare, dimensiune și relații spațiale. În condiţiile lumii contemporane 

familiarizarea justă a copiilor cu reprezentările spaţiale constituie o 

necesitate reală, deoarece aceasta este condiţionat de un şir de cauze cu 

caracter gnosiologic şi social. 

С.Д. Луцковская relatează că la vârsta preșcolară mare copilul este 

plasat într-un spațiu neuniform, deoarece rețelele lui sociale nu sunt încă clar 

separată. De aceea și orientarea acestuia în spațiu se desfășoară neuniform, 

separat, deoarece asupra acestui proces influențează mai mulți factori, ce au 

surse diferite și care adesea sunt legate între ele. Reprezentările spațiale 

există în mintea copilului fragmentar cu diferite grade de conștientizare 

[apud 7, p. 18].  

Pentru procesul de formare a reprezentărilor spaţiale la copiii de vârstă 

preşcolară mare este caracteristic perceperea directă a spaţiului înconjurător, 

precum şi a propriului său corp. În activitatea didactică specifică vârstei 

respective, copilul trebuie să perceapă lumea, ţinând cont de schema 

corporală cu scopul de a se orienta şi deplasa în spaţiu. În plus, procesul de 

instruire, în acest sens, ar trebui să formeze la copii capacitatea de 

identificare independentă a proprietăţilor şi relaţiilor spaţiale, să-l dezvolte 

cognitiv pe copil.  

În acest context cea mai rațională metodă pentru dezvoltarea 

reprezentărilor spațiale la vârsta preșcolară mare constituie jocul didactic, 

deoarece rolul acestuia în viaţa copilului este unul enorm. Pe lângă aceasta, 

jocul este şi un mijloc eficient de dezvoltare intelectuală, permiţând 

elaborarea de structuri cognitive din ce în ce mai echilibrate. Există și alte 

metode de dezvoltare a procesului vizat, ce reprezintă modalități atractive de 

realizare a sarcinilor care se referă la orientarea spațială. Selectarea 

metodelor didactice atractive pentru realizarea procesului de formare a 

reprezentărilor spațiale constituie o cerință esențială, mai ales în contextul 
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unei educaţii moderne care tinde să treacă accentul de pe predare şi educator, 

pe copil şi pe învăţare activă. 

Un alt element important, care demonstrează actualitatea temei de 

cercetare, constituie crearea situațiilor de formare a reprezentărilor spațiale 

în concordanță cu particularitățile de vârstă și individuale ale copiilor. 

Potrivit argumentelor de mai sus, am formulat scopul cercetării, care 

vizează determinarea metodelor eficiente pentru dezvoltarea capacității de 

orientare spațială la copiii din grupa pregătitoare. 

Problema cercetării: Cum pot fi eficientizat procesul de dezvoltare a 

reprezentărilor spațiale la copiii din grupa pregătitoare? 

Obiectivele cercetării: 

1. Analiza resurselor psihopedagogice, metodologice și a documentelor 

reglatorii aferente procesului de formare a reprezentărilor spațiale la 

vârsta preșcolară mare; 

2. Stabilirea nivelului inițial de dezvoltare a reprezentărilor spaţiale la 

copiii de 6-7 ani;  

3. Selectarea și elaborarea unor sugestii metodologice privind dezvoltarea 

reprezentărilor spațiale la copiii din grupa pregătitoare; 

4. Validarea experimentală a planului de intervenție. 

Descrierea cercetării: Spaţiul este una din elementele indisolubile ale 

procesului de caracterizare a obiectelor şi proceselor ce se manifestă în 

lumea înconjurătoare, cercetate de către om de-a lungul vieţii. 

Caracteristicile spațiale ale obiectelor sunt semnalizate prin mecanisme 

perceptive foarte complexe și relativ distincte.  

Într-o accepţiune foarte largă, spaţiul poate fi desemnat ca o întindere 

mai mult sau mai puţin definită, care conţine obiecte şi în care se derulează 

evenimente şi acţiuni, iar într-o accepţiune mai restrânsă, spaţiul desemnează 

situarea, localizarea obiectelor unele în raport cu altele, în funcţie de relaţiile 

de distanţă, mărime, formă pe care le întreţin [4, p. 31]. 

Orientarea spațială, în viziunea lui А. А. Столяр, se bazează pe 

percepția directă a spațiului și pe desemnarea verbală a categoriilor spațiale 

(locație, distanță, relații spațiale între obiecte). Conceptul de orientare 

spațială include o evaluare a distanțelor, dimensiunilor, formelor, pozițiilor 

relative ale obiectelor și a poziției lor față de corpul orientat [8].  

Vârsta preșcolară mare este o etapă de dezvoltare senzorială activă a 

copilului. Iată de ce, organizarea reciprocă a lucrurilor, capacitatea de a 

stabili o direcție în spațiu și succesiunea evenimentelor se îmbunătățesc la 

această vârstă. În lucrările sale, J. Piaget [3], Б.Г. Ананьев [5], А.А. 

Люблинскaя [6], au identificat o serie de modalități de dezvoltare a 

reprezentărilor spațiale pe parcursul vârstei preșcolare. Dezvoltarea la copii a 
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reprezentărilor despre relațiile spațiale, capacitatea de a se orienta în spațiu, 

familiarizarea cu modelarea spațială sunt unele din sarcinile dezvoltării 

principale ale preșcolarilor.  

Acest argument ne-a motivat și pe noi să efectuăm un studiu amplu în 

domeniul formării reprezentărilor despre spațiu la copii de vârstă preșcolară 

mare. Studiul dat s-a realizat printr-un experiment pedagogic constituit din 

trei etape: etapa de constatare, formativă și de control. Scopul 

experimentului este de a determină eficiența metodelor abordate în procesul 

de dezvoltare a capacității de a se orienta în spațiu a copiilor de 6-7 ani.  

Pentru realizarea acestui scop au fost implicate două eșantioane: 

eșantionul experimental - 17 copii din grupa pregătitoare „Îngerașii” ai 

Instituţiei de Educație Timpurie din s. Cîietu și eșantionul de control - 15 

copii din grupa pregătitoare „Romanița”, Instituția de Educație Timpurie din 

s. Dimitrova, r. Cantemir. 

Evaluarea inițială a copiilor din cele două eșantioane s-a realizat la 

începutul lunii septembrie al anului de studii 2019-2020 prin intermediul a 

șase probe. Fiecare probă vine în concordanță cu particularitățile de vârstă 

ale copiilor implicați în cercetare, precum și cu cele șase direcții de cercetare 

stabilite drept prioritare pentru vârsta vizată în urma studierii documentelor 

de politică educațională: 

1. Recunoașterea poziției în spațiu a unor obiecte, utilizând adverbele și 

prepozițiile de loc. 

2. Orientarea în spațiu în raport cu alte ființe. 

3. Aprecierea sensului mişcării pe o suprafață plană. 

4. Orientarea pe suprafață plană. 

5. Direcția de mișcare a altor ființe/ corpuri 

6. Deplasarea copilului conform direcţiei indicate.  

Performanţele copiilor de 6-7 ani obţinute în cadrul acestor șase probe 

au fost posibile de a le transpune în valori numerice potrivit următorilor 

descriptori de performanţă:   

 La nivel minim s-au plasat copiii care au identificat poziția în spațiu a 

cel mult 4 obiecte; au plasează corect doar un obiect conform indicațiilor 

înaintate; se orientează greu în labirint, comițând greșeli în identificarea 

drumului potrivit; se orientează cu dificultate pe o suprafață plană; disting cu 

greu unele direcții de deplasare a unor ființe și au o orientare vizuală slabă;  

 La nivel mediu au fost distribuiți preșcolarii ce au acumulat 7-9 

puncte, evidențiind poziția în spațiu a tot atâtea obiecte; au plasează corect 2-

3 obiecte conform indicațiilor; se orientează cu unele confuzii pe o suprafață 

plană și în distingerea unui traseu; disting cu ajutor direcția de mișcare atât a 



 
46 

unor corpuri, cât și a unor ființe; se deplasează în spațiu cu mici ezitări; dețin 

un grad mediu de dezvoltare a analizei vizuale și al coordonării mișcării.  

 La nivel avansat au fost repartizați copiii care au identificat corect 

poziția a 9-12 corpuri; au plasat corect cele 4 obiecte conform indicațiilor; au 

acceptat dintr-odată sarcina, au lucrat repede, trasând în minte itinerarul 

mișcării, se orientează foarte repede în spațiu, pe suprafață plană, disting cu 

ușurință direcția de deplasare a unor corpuri, precum și a unor ființe, își 

coordonează mișcările foarte bine. 

În acest context preșcolarii au fost repartizați pe cele trei nivele 

precum urmează: în grupa „Îngerașii” la nivel minim s-au plasat 5 copii, 

ceea ce reprezintă 29,4 % din copiii investigați; la nivel mediu s-au situat 7 

copii, cu 41,2 % și la nivel avansat au fost repartizați 5 copiii cu 29,4 %; iar 

în grupa „Romanița” la nivel minim s-au plasat 4 copii, ceea ce reprezintă 

26,7 % din copiii investigați; la nivel mediu s-au situat 6 copii, cu 40,0 % și 

la nivel avansat au fost repartizați 5 copiii cu 33,3 %; 

În procesul realizării și evaluării probelor am depistat următoarele 

dificultăți cu care s-au confruntat copiii investigați: 

1. La determinarea poziției obiectelor în raport unele cu altele, copiilor le 

este greu să opereze cu prepozițiile și adverbele de loc. 

2. În procesul orientării pe o suprafață plană copiilor le vine greu să 

determine poziția unor obiecte în raport cu alte ființe, confundând 

partea stângă cu cea dreaptă a păpușii. 

3. În procesul de mișcare preșcolarii întâmpină dificultăți în ceea ce 

privește determinarea itinerarului de deplasare, precum și direcția 

stânga cu cea dreaptă și invers. 

4. În mișcarea pe o suprafață plană delimitate de spațiile unui labirint, 

preșcolarii de cele mai dese ori nu își formează mintal traseul de 

deplasare, ci parcurge fără a se gândi. 

5. În procesul de determinare a direcției de mișcare a unor corpuri/ ființe în 

spațiu, preșcolarii comit greșeli atunci când ființa este orientată într-o 

direcție, iar unitatea de transport în altă direcție. Acest fapt are loc, 

deoarece preșcolarii sunt sustrași de poziția ființei, neacordând atenție, 

în esență, a direcției de deplasare a mijlocului de transport. 

Așadar, dacă e să concluzionăm rezultatele evaluării inițiale putem 

menționa că formarea reprezentărilor despre spațiu la copiii de vârstă 

preșcolară mare reprezintă un comportament în dezvoltare, care necesită 

muncă și ajutor continuu și sistematic atât din partea copilului, cât și din 

partea educatorului, iar rezultatele copiilor din cele două grupe sunt 

aproximativ egale. 
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În scopul ameliorării situației depistate în urma evaluării copiilor din 

cele două grupe participante în experiment am elaborat și aplicat în grupa 

experimentală „Îngerașii” o serie de secvențe cu privire la dezvoltarea 

capacității copiilor de a se orienta în spațiu, pe când în grupa de control 

„Romanița” nu s-a întreprins nici o schimbare în metodologia de predare. 

Printre strategiile aplicate se pot nominaliza: metodele interactive: Harta cu 

figuri, Explozia stelară, Diamantul, Călătorie misterioasă și jocurile 

didactice: Să aşezăm masa, La librărie, Ce este în dreapta?, Ghiceşte - unde 

e?, Caută drumul potrivit?, Completează imaginea conform versurilor, Oare 

unde o să ajungem?, Schimbă direcţia! ș.a. 

Validarea experimentală a planului de intervenție s-a realizat printr-o 

intervenție ce s-a constituit din aplicarea celor 6 probe de evaluare, 

construite pe același principiu ca și în evaluarea inițială. Aceste probe au fost 

aplicate pe ambele eșantioane indiferent de intervențiile efectuate anterior. 

Ca și în cazul evaluării inițiale, preșcolarii din grupele pregătitoare 

„Îngerașii” și „Romanița” au fost distribuiți pe trei nivele de performanță: 

minim, mediu și avansat conform descriptorilor de performanță evidențiați în 

fiecare probă. 

Rezultatele copiilor investigați în cadrul celor 6 probe sunt 

următoarele: în grupa experimentală „Îngerașii” la nivel minim s-au plasat 2 

copii; la nivel mediu s-au situat 6 și la nivel avansat au fost repartizați 9 

copiii; iar în grupa de control „Romanița” la nivel minim s-au plasat 4 copii, 

la nivel mediu s-au situat 5 copii și la nivel avansat au fost repartizați 6 

copiii.  

În baza acestor date s-a constatat faptul că în grupa experimentală 

„Îngerașii” performanțele a 3 copii au crescut și de aceea au trecut de la 

nivel minim la cel mediu și 4 preșcolari au fost transferați de la nivel mediu 

la cel avansat. În acest caz progresul constituie 41,2 % (3 + 4 = 7 copii). 

Spre deosebire de grupa experimentală, în grupa de control „Romanița” se 

atestă o altă situație: doar un singur copil a marcat un progres de la nivel 

mediu la cel avansat, ceilalți au rămas la același nivel de performanță. Acest 

progres este constituit din 6,7 %. Diferența de progres dintre rezultatele 

copiilor din cadrul celor două grupe implicate în cercetare constituie 41,2 % 

- 6,7 % = 34,5 %. Aceste rezultate denotă eficiența metodologiei aplicate în 

cadrul experimentului formativ în grupa experimentală „Îngerașii”, fapt 

demonstrat și de următoarele figuri. 

 

http://jocuripentrucopiimarisimici.blogspot.com/2011/04/oare-unde-o-sa-ajungem.html
http://jocuripentrucopiimarisimici.blogspot.com/2011/04/oare-unde-o-sa-ajungem.html
http://jocuripentrucopiimarisimici.blogspot.com/2011/04/oare-unde-o-sa-ajungem.html
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Fig. 1. Rezultatele evaluării inițiale și finale ale copiilor  

din grupa pregătitoare „Îngerașii” 

 
Fig. 2. Rezultatele evaluării inițiale și finale ale copiilor  

din grupa pregătitoare „Romanița” 

 

În final afirmăm faptul că scopul acestui studiu nu este numai acela de 

a dezvolta doar activitatea de percepere a spațiului în care preșcolarul mare 

acționează, dar și de a dezvolta holistic personalitatea acestuia, pentru al 

pregăti pentru școală și viață. 

 

CONCLUZII 

Vârsta preșcolară mare constituie cea mai favorabila etapă de 

dezvoltare intelectuală a copiilor în cadrul unor activităţi practice de 

manipulare cu obiecte concrete, care are drept scop dezvoltarea capacității de 

percepere și orientare spațială. Orientarea spațială este o latură importantă a 

dezvoltării psihomotorii a copilului, latură pe care o putem analiza punând 

întrebări despre poziția pe care o ocupă copilul în raport cu obiectele și 

ființele din mediul ambiant. 

Reprezentările spațiale și percepția spațiului reprezintă conceptele 

primare, care reflectă diversitatea caracteristicilor spațiale ale lumii 

obiectuale. Forma, mărimea, dimensiunea obiectelor, localizarea lor în 

spațiu, relații spațiale și distanțele dintre obiecte, direcția de deplasare în 
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spațiu sunt diferite categorii spațiale dezvoltate la vârsta preșcolară mare. 

Prin urmare, dezvoltarea capacității de orientare spațială la vârsta preșcolară 

mare este influențată direct de procesul de manipulare a obiectelor, precum 

și de schema lor corporală, fiind exprimate aceste coordonate prin prepoziții 

și adverbe de loc. 

Jocurile didactice au rol deosebit de important în realizarea 

obiectivelor ce țin de formarea reprezentărilor spațiale deoarece acestea 

creează situații în care copiii, chiar dacă se implică prin efort fizic și psihic, 

el învață să deosebească raporturi dintre obiecte, dintre sine și anumite 

obiecte, dintre sine și alți semeni. Alături de jocurile didactice se pot utiliza 

și alte tipuri de metode ce influențează direct activitatea de percepere a 

spațiului înconjurător. Eficiența acestor metode depinde de măiestria 

cadrului didactic de a lucra cu copiii de vârstă preșcolară mare, precum și de 

respectarea particularităților de vârstă și individuale ale copiilor. 

RECOMANDĂRI 

1. Reprezentările spațiale se formează conform particularităților de vârstă 

și prevederilor curriculare stipulate în documentele de politică 

educațională caracteristice vârstei preșcolare mari. 

2. Reprezentările despre spațiu se formează la copii pe baza situațiilor 

reale, luate din viața copilului. 

3. Fiecare mișcare sau poziționare trebuie să fie însoțită de cuvinte ca: sus-

jos, stânga-dreapta, înainte-înapoi, pe-sub, lângă etc. 

4. Pentru formarea reprezentărilor spațiale cadrul didactic trebuie să 

utilizeze metode ce se axează pe acțiunile reale de manipulare de 

obiecte, precum și de mișcare reală în spațiu. 
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MANAGEMENTUL GRUPULUI DE PREȘCOLARI ÎN CAZ DE 

CRIZĂ EDUCAȚIONALĂ   
              Leu Diana, masterand 

Haheu-Munteanu Efrosinia, dr., conf. univ. 

 

Actualitatea temei de cercetare. În societatea actuală și cu atât mai 

mult în cea de mâine, succesul se bazează pe încrederea în sine, autonomie și 

ușurința de a crea relații. Adevărata măsură a stării unei națiuni este 

considerată aceea care urmărește cât de bine servește copiilor ei, asigurându-

le starea de bine care le dă sensul de a fi iubiți, valorizați și cu adevărat 

incluși în familia și societatea în care s-au născut. Stăpânirea emoțiilor și 

deprinderile de relaționare sunt considerate vitale în secolul schimbării. În 

aceste condiții, cadrele didactice și părinții au nevoie să învețe să aibă 

încredere în ei înșiși și în copiii lor [1].  

Psihologia copilului s-a schimbat. Creșterea numărului de copii cu 

profile atipice de dezvoltare confirmă din ce în ce mai mult faptul că astăzi 

ei au nevoie de un alt mod de relaționare, de alte stimulări. Sistemul de 

învățământ din țara noastră nu mai corespunde atât de bine nevoilor actuale 

ale copiilor. Cercetarea de față vine în întâmpinarea nevoii de căutare a unor 

noi moduri de construire a relațiilor educaționale la vârstele timpurii și mai 

cu seamă, în situații de criză [3]. 

Criza poate fi definită ca un eveniment sau un complex de evenimente 

inopinante, neaşteptate dar şi neplanificate, generatoare de periculozitate 

pentru climatul, sănătatea ori siguranţa grupului respectiv şi a membrilor 

acestuia [6]. 

În majoritatea studiilor analizate în cadrul cercetării constatăm o 

legătură indestructibilă între competențele socio-emoţionale şi 

comportamentul copilului. Cel mai adesea la baza unui comportament social 

se află o emoţie, la baza unui comportament dezirabil se află o emoţie 

pozitivă, iar o emoţie negativă poate provoca comportamente nedorite, 

precum agresivitatea sau chiar violenţa, la sigur nu putem exclude apariția și 

de crize. O perspectivă interesantă privitoare la analiza situaţiilor 

problematice este cea a lui Kerner&Tregor, „The Raţional Manager” [apud 

2]. Autorul face distincţia între problemă şi situaţie problematică, aceasta 

cuprinzând mai multe serii de probleme ce pot fi supuse unor metode 

algoritmice sau creative de soluţionare. „Problemele” care compun o situaţie 

de criză pot fi încadrate în trei tipuri posibile: probleme de tip abatere; 

probleme de tip optimizare; probleme potenţiale. 

Intervenţia în cazul situaţiilor problematice, de criză presupune 

planificarea acțiunilor în funcţie de tipul problemei. Din punctul de vedere al 
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intervenţiei, aspectele anterior prezentate îmbracă forma consilierei sau a 

asistenţei psihopedagogice [4]. După cum ne demonstrează practica 

educațională, nu puţine sunt cazurile în care cadrul didactic se confruntă cu 

unele situaţii aparent insolvabile care afectează prin obstaculare bunul mers 

al activităţilor din grădiniţă. Focalizarea asupra relațiilor educaționale nu mai 

poate fi neglijată de programele de formare inițială și continuă a cadrelor 

didactice. Aparent puțin valorizate, competențele de relaționare ale 

educatorilor au aportul cel mai semnificativ în dezvoltarea sănătoasă a 

copiilor. Posibilitățile reale ale cadrelor didactice de a-și dezvolta 

competențele de relaționare au fost însă insuficient explorate. Involuntar, 

asemenea atitudini educaţionale creează un teren propice apariţiei şi 

dezvoltării fenomenelor de criză. Nu trebuie să se creadă însă că doar stările 

conflictuale constituie exemple ale situaţiilor de criză. Există, de asemenea, 

şi situaţii cotidiene în care absenţa sau utilizarea incorectă a unor resurse 

educaţionale se pot transforma în veritabile situaţii de criză: resurse 

materiale (mobilier inadecvat, rechizite, etc.), resurse financiare, resurse 

psihologice (capacitatea de muncă, starea de pregătire, etc.) [1].  

Tema aleasă este relevantă și de actualitate atât pentru teoria, cât și 

pentru practica educativă. Argumentul semnificativ al acestei cercetări este 

legat de faptul că relațiile educaționale centrale trebuie adecvate și 

reconstruite în funcție de psihologia copilului de azi.  

Problema cercetării: Deseori cadrele didactice  îşi centrează 

eforturile şi atenţia, controlul şi concentrarea asupra situaţiilor didactice, 

asupra activităţii de predare ignorând, de multe ori nu din reavoinţă, 

diversitatea situaţiilor educaţionale ca structuri complexe, atitudinal 

relaţionale. Situaţiile de criză educaţională pot fi rezolvate cu succes sau 

aplanate în cazul când educatorul va tine cont de faptul că acest demers are 

un caracter interdisciplinar de anvergură socio-logică-psihologică-

pedagogică şi managerială, atât de frecvent utilizat încât un cadru didactic 

bun nu-şi poate permite luxul de a-l rata. 

Scopul cercetării constă în studierea aspectelor teoretice și practice 

ale competențelor profesionale ale cadrului didactic care ar avea un impact 

pozitiv asupra managementului grupului de preșcolari. 

Obiectivele cercetării: 
 studierea condițiilor pedagogice de bază în formarea personalităţii 

cadrului didactic – manager al grupului de preșcolari; 

 analiza modelelor pedagogice de intervenție în managementul 

comportamentelor la preșcolari;  
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 cercetarea problemelor existente în practica educațională din grădiniță, 

legate de stilul educațional al educatorului și managementul grupului de 

copii; 

 determinarea acțiunilor de intervenție ale educatorilor în situații de criză 

educațională în grupul de copii. 

Descrierea cercetării. Pentru identificarea gradului în care educatorii 

din grădiniţă cunosc şi acoperă prin activităţi adecvate nevoile educative ale 

copiilor cu comportament indezirabil am realizat observaţii  sistematice. La 

cercetarea competențelor de relaționare a educatorilor și nivelul de 

respectare a drepturilor copiilor prevăzute de Convenția ONU și a nevoilor 

actuale de dezvoltare am utilizat indicatorii din Standardele profesionale 

naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie.  

         Competențele de relaționare ale cadrului didactic au fost evaluate atât 

din perspectiva copiilor, părinților, colegelor, directorului grădiniței, cât și a 

autoevaluării personale. Acest lucru l-am realizat prin convorbiri și prin 

chestionarea persoanelor. Premisa de la care am pornit este aceea că un 

cadru didactic poate relaționa eficient cu un copil de vârstă timpurie, dacă și 

numai dacă este capabil să-i asigure trăirea unei stări de bine, demonstrând 

că știe, înțelege și respectă nevoile lui actuale. Împlinirea acestor nevoi 

devine condiție indispensabilă a unei relaționări funcționale cu cei mici.  

În grădinița supusă cercetării am constatat multe exemple pozitive, dar 

și unele abateri, esențial fiind faptul că preocupările pentru organizarea și 

funcționarea instruirii sunt încă prioritare în raport cu grija față de calitatea 

relațiilor dintre copii. Prin corelarea datelor obținute de la copii, părinți și 

educatoare s-a conturat un raport direct între problemele emoționale și 

devierile de conduită întâlnite în grupele de preșcolari. Analiza datelor 

obținute a dus la concluzia că majoritatea copiilor sunt educați să-și reprime 

emoțiile. Educatoarele au confirmat nevoia stringentă de a găsi soluții pentru 

numeroasele situații de crize relaționale cu care se confruntă în practică, mai 

ales cu copiii proveniți din familii în situații de risc. Investiția în programe 

de formare care să se adreseze competențelor de relaționare focalizate pe 

starea de bine a copiilor este, în acest context, o nevoie reală, au menționat 

90% dintre educatorii intervievați. 

Reieșind din obiectivele cercetării am realizat analiza unor programe 

de formare a cadrelor didactice privind managementul comportamentelor la 

preșcolari. Am selectat un program care cuprinde 3 sesiuni care au fost 

organizate în perioada septembrie - noiembrie 2019 câte două sesiuni în 

lună. 

Atât cu educatorii, cât și cu părinții am discutat și diverse strategii de 

intervenţie în situaţii de criză educaţională, încercând să desluşim căile şi 
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modalităţile optime de intervenţie în situaţii de criză în general şi în situaţii 

de criză educaţională în special, utilizând ideile lui Daniel Gheorghe 

Luchian, în ceea ce priveşte paşii pe care ar trebui să-i parcurgă managerul 

(cadrul didactic) în gestionarea şi organizarea intervenţiilor în cazul unor 

situaţii de criza [5].  

CONCLUZII  

1. Pregătirea în managementul procesului educativ și a grupului de copii 

asigură un nivel înalt al profesionalizării ca educator raţional, creativ, în 

conceperea, realizarea şi optimizarea activităţii educative. 

2. Profesionalizarea manageriala a educatorului se manifestă şi ca un înalt 

nivel al concepţiei, al filozofiei muncii, al rezolvării problemelor umane, al 

respectării drepturilor copilului, al activităţii, ca o problemă de atitudine, pe 

lângă formarea capacităţilor şi competenţelor pedagogice propriu – zise, de 

specialitate. 

 3.Nivelul de dezvoltare al abilităților emoționale și sociale, precum și 

cele intelectuale ale copiilor depind în mare măsură de calitatea 

managementului grupului efectuat de către educatoare. 

 4.Înainte să fie introduse corective ori demersuri de soluţionare, în 

procesul de stingere şi eliminare a crizei educaționale, educatorul trebuie să 

analizeze propriile competențe relaționale cu discipolii, să stabilească 

demersurile de diagnoză iniţială a fenomenelor, de analiză, de elucidare, de 

investigare, iar rezultatele cercetării ne vorbesc clar că  pentru această este 

nevoie de formare în domeniu.  

RECOMANDĂRI 

1. Abordarea pozitivă a comportamentelor copiilor reprezintă o modalitate 

concretă de a-ți manifesta dragostea față de copil1 și se bazează pe 

învățarea și încurajarea comportamentelor dezirabile.  

2. Atenția acordată copiilor în momentul în care ei se poartă firesc, îi poate 

feri de “a se da în spectacol” pentru a ne capta atenția. Deși prevenția 

este cel mai bun „medicament”, deseori sunt necesare strategii de 

intervenție pentru tratarea comportamentelor provocatoare ale copiilor.  

  

3. Pentru un management reușit a grupului de copii, educatorul trebuie să 

cunoască că, autoritatea se construiește între permisivitate și reguli 

explicate. 
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MANAGEMENTUL ACȚIUNILOR COMUNITARE ÎN 

SUSȚINEREA INSTITUȚIILOR DE EDUCAȚIE TIMPURIE 
                                               Istrati Viorica,masterand 

Haheu-Munteanu Efrosinia, dr., conf. univ. 

 

Actualitatea temei de cercetare. În Republica Moldova, colaborarea 

dintre familie, grădiniță și școală este prevăzută prin lege și este reflectată în 

documente reglatorii. Codul educaţiei al RM (aprobat în anul 2014) prevede, 

în articolul 135 (f), obligația personalului didactic, ştiințifico-didactic, 

ştiințific şi de conducere să colaboreze cu familia și comunitatea, astfel se 

creează angajamente unidirecţionale. Mai puţin este reflectat aspectul 

contribuţiei familiei și a altor actori ai educației în acest sens. Situaţia dată 

proiectează din start un angajament de prestare a serviciilor dinspre unitatea 

de învăţământ. Documentul de bază nu prevede aspectul legat de 

responsabilizarea părinţilor, și a altor actori comunitari [1]. 

Privite din perspectiva continuării reformei în învățământ, 

activitățile de dezvoltare comunitară (parteneriat) pot contribui la o 

dezvoltare armonioasă, socială, economică și ecologică a comunităților, 

acestea fiind capabile să-și identifice, analizeze și rezolve problemele cu care 

se confruntă, devenind astfel parteneri activi și puternici ai activității 

educative la nivel local.  

Dezvoltarea de relații benefice între grădinițe, școli și comunitate în 

ansamblu poate avea un efect important asupra învățării. Aceste relații pot, 

de asemenea, să schimbe factorii structurali care promovează inegalitatea în 

educație. Bibliotecile, cluburile de tineret și de sport, ONG-urile locale și 

alte organizații care reunesc copiii și familiile acestora într-o gamă largă de 

activități și sprijină accesul la oportunitățile de învățare și la servicii variate 

pot fi parteneri eficace pentru consolidarea legăturilor între instituțiile de 

învățământ, familii și copii. Acest lucru poate fi util îndeosebi pentru părinții 

și familiile care provin din medii dezavantajate sau pentru acei părinți care 

au avut anterior experiențe negative în legătură cu grădinița sau școala. 

Acțiunile comunitare necesită o înțelegere mai cuprinzătoare a 

modului în care instituțiile de educație timpurie, școlile, familiile, 

comunitățile și societatea civilă pot colabora pentru îmbunătățirea 

perspectivelor de viață ale copiilor, pentru a încuraja stima de sine și 

încrederea acestora în ei înșiși. De asemenea, este necesară o mai bună 

înțelegere a impactului pe care îl au instituțiile de învățământ asupra 

comunității în ansamblu, pentru a influența contextele familiale și sociale în 

cadrul cărora copiii și tinerii învață. Prin managementul acțiunilor 

comunitare specifice din grădiniță/ școală și din afara lor, cadrele didactice, 
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împreună cu copiii și părinții pot oferi exemple și modele care vor 

transforma o comunitate pasivă față de problemele legate de educația 

timpurie a copiilor într-una organizată, activă, cu conștiință civică, cu dorință 

de implicare. 

Problema cercetării: Considerăm că implicarea cadrelor didactice în 

anumite activități din comunitate este un proces haotic, fără a avea o 

structură clară și fără a fi consecvent, din această cauză și impactul acestor 

activități este unul minim asupra instituțiilor de educație timpurie.  

Scopul cercetării: Studierea reperelor teoretice şi elucidarea 

aspectelor practice privind managementul procesului de dezvoltare a 

capacităților comunității în susținerea instituţiilor de educație timpurie. 

Obiectivele cercetării : 
1. Analiza situaţiei la nivel naţional și local privind problema de cercetare; 

2. Determinarea factorilor de influenţă şi a modelelor de eficientizare a 

colaborării dintre IET-şcoală-familie-comunitate pentru asigurarea 

coeziuni sociale şi oferirea educaţiei timpurii de calitate; 

3. Identificarea algoritmului de elaborare a Planului de dezvoltare 

strategică a instituției de educație timpurie axat pe acțiuni comunitare; 

4. Valorificarea domeniilor de colaborare a IET, familie şi comunitate în 

conformitate cu Standardele de competenţă profesională ale cadrelor 

didactice; 

5. Elaborarea Planului de dezvoltare strategică a instituției de educație 

timpurie „Grădinița de copii Pănășești” pentru 2019-2024 cu includerea 

de Acțiuni Comunitare. 

Descrierea cercetării. Pentru obţinerea informaţiilor necesare pentru 

cercetare am utilizat toate metodele de cercetare enunţate: ancheta pe bază 

de chestionar, observaţia, monografia, analiza documentelor sociale, acte 

normative, studiul de caz, interviul structurat, biografia socială. Toate 

acestea ne-au ajutat să facem o radiografie a IET din s.Pănăşeşti, r.Străşeni şi 

a altor actori comunitari. 

În cadrul studiului empiric a fost aplicată pe larg chestionarea tuturor 

categoriilor de actori comunitari pentru a putea analiza situaţia la nivel local 

privind problema de cercetare; un alt obiectiv a fost determinarea factorilor 

ce influenţează colaborarea dintre IET-şcoală-familie-comunitate pentru 

asigurarea coeziuni sociale şi oferirea educaţiei timpurii de calitate. 

Evaluarea cadrelor didactice privind valorificarea domeniilor de colaborare a 

IET, familie şi comunitate în conformitate cu Standardele de competenţă 

profesională ale cadrelor didactice am realizato prin chestionare dar și prin 

studierea rapoartelor și a documentației educatorului. 
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Pentru fiecare categorie de actori comunitari (grup țintă) am elaborat 

un chestionar, urmărind variabile comparabile, care cumulate, pot da o 

imagine asupra percepţiei grădiniţei şi a rolurilor acesteia în comunitatea 

locală precum şi posibilităţi de dezvoltare a acțiunilor comunitare comune. 

În urma analizei rezultatelor anchetelor şi a situației la general, putem 

comunica că în comunitate au fost implementate diferite proiecte cu suport 

extern, doar că ele au fost sporadice. Unul la grădiniță, altul la școală, 

diferite acţiuni legate de suport, sărbători, hram etc. Marea majoritate a 

membrilor comunităţii au fost implicaţi în mare măsură în realizarea diferitor 

proiecte, deoarece contribuţia comunităţii a fost unul din criteriile de bază 

pentru obţinerea finanţării externe. 

 

 
Figura 1. Valori înregistrate cu privire la implicarea comunității 

 

Efectuând corelaţia dintre răspunsurile cadrelor didactice manageriale 

din instituţii, cadre didactice şi alţi actori din comunitate (reprezentanţi fiind 

părinţii), nu am sesizat diferenţe mari. Marea majoritate nu cunoşteau alte 

acțiuni comunitare, decât proiectele cu finanțare (reparația grădiniței/școlii). 

Chiar dacă unii au participat la implementarea și altor  proiecte în 

comunitate, nu ei au fost cei care le-au scris şi nici n-au participat la 

implementare (Figura 2). 
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Figura 2. Valori înregistrate cu privire la implicarea comunității în 

anumite proiecte 

 

        Chestionarul de evaluare, aplicat cadrelor didactice şi altor actori din 

comunitate, părinţi, a avut câteva întrebări care au vizat gradul de implicare 

personală la implementarea diferitor acțiuni comunitare la nivel de localitate. 

În prelucrarea statistică a rezultatelor am obținut, cu mare regret un tablou nu 

prea plăcut. Cele mai mici valori înregistrate la nivel de implicare au fost la 

proiectele realizate la IET și școală și valori mari de implicare au fost la 

proiecte legate de reparația drumurilor și alte activități comunitare organizate 

de APL. 

În scopul eficientizării managementului acțiunilor comunitare în 

susținerea instituției de educație timpurie noi am realizat Planul de 

dezvoltare strategică a IET în colaborarea cu toți actorii comunitari. 

În urma lucrului în echipă am convenit să introducem în planul de 

dezvoltare strategică a IET în cadrul capitolului V. OBIECTIVE 

STRATEGICE/ SPECIFICE patru programe după cum urmează: 

Dezvoltarea acțiunilor comunitare prin atragerea comunităţii locale, a 

partenerilor educaţionali pentru extinderea și eficientizarea parteneriatelor şi 

activităţilor derulate. Astfel, pe parcursul celor 5 ani vom dezvolta în paralel 

4 programe:  

Programul 1: Eficientizarea și creșterea calității educației furnizate de 

grădiniță; 

Programul 2: Îmbunătățirea performanțelor cadrelor didactice; 

Programul 3: Dezvoltarea bazei materiale și a condițiilor în care se dezvoltă 

copiii; 

Programul 4: Creare și consolidare a relațiilor cu comunitatea. 
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În cadrul acestor programe intenționăm să realizăm un șir de acțiuni 

comunitare pentru primul an experimental, după care planul va fi revăzut și 

completat. 

CONCLUZII 

În urma analizei rezultatelor anchetelor şi a studiului la general, 

putem comunica că  la implementarea proiectelor ce țin de renovarea 

grădiniţei și a școlii, au fost implicaţi în mare măsură părinții și cadrele 

didactice, astfel se evidențiază efectul de ignorare sau neimplicare din partea 

altor actori comunitari. 

Majoritate respondenţilor consideră că o grădiniţă/ şcoală dezvoltată 

într-o comunitate este motorul dezvoltării comunitare, dar iniţiativele 

parteneriatului trebuie să vină din partea managerilor grădiniţei/ şcolii.  

Parteneriatul instituţiilor de educaţie cu alţi reprezentanţi ai 

comunităţii se dezvoltă, cu părere de rău doar  pe interesele a două părți IET 

și familiile copiilor. 

Puțini dintre respondenți sunt cei care conștientizează faptul că 

implicarea fiecărui, parteneriatul produce efecte benefice atât pentru 

grădiniţă/ şcoală, copii, familii dar şi pentru comunitate.                               

Instituţiile care au acces la mai multe resurse ale comunităţii (umane, 

materiale, informaţionale, tehnologice) pot dezvolta forme de manifestare 

ale parteneriatului grădiniţă/ şcoală – comunitate  diverse şi centrate pe 

nevoile comunităţii. Pe de altă parte, gestionarea optimă a problemelor 

educaţionale şi sociale identificate de către instituţia de învățământ este 

dependentă de gradul în care ea este responsabilă de propriul management. 

Prin descentralizarea unităţilor de învăţământ se încearcă sporirea ariei de 

responsabilitate a lor în privinţa propriului management. Cu cât instituţia are 

responsabilităţi mai mari în ceea ce priveşte propriul management, cu atât 

parteneriatul este mai posibil. 

RECOMANDĂRI 

1. Valorificarea domeniilor de parteneriat dintre şcoală, familie şi 

comunitate de către managerii IET și de către educatori în conformitate 

cu Standardele de competenţă profesională ale cadrelor didactice din 

învăţământul general. 

2. Elaborarea planurilor strategice la nivel de comunitate și de instituție 

privind asigurarea relaţiilor de colaborare cu familia şi comunitatea prin 

prisma Standardelor de competenţă profesională ale cadrelor didactice 

din învăţământul general. 

3. Elaborarea suportului metodologic privind asigurarea implementării 

Acțiunilor Comunitare/Parteneriatelor educaţionale conform 
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Standardelor de competenţă profesională ale cadrelor didactice din 

învăţământul general. 

4. Elaborarea la nivel național a recomandărilor metodologice privind 

eficientizarea formării continuă a cadrelor didactice în problemele 

parteneriatului prin prisma Standardelor de competenţă profesională ale 

cadrelor didactice. 
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MANAGEMENTUL PROIECTELOR  DE ASISTENȚĂ 

PSIHOPEDAGOGICĂ  A COPIILOR ÎN SITUAȚIE  

DE RISC 
                                               Gheorghiță Raisa,masterand 

Haheu-Munteanu Efrosinia, dr., conf. univ. 

 

Actualitatea temei de cercetare. Sinteza documentelor de politici 

privind asigurarea unei educaţii de calitate pentru toţi copiii evidenţiază 

faptul că în Republica Moldova conceptul „educaţie de calitate pentru toţi 

copiii” este relaţionat cu conceptele „educaţie incluzivă”, „școală prietenoasă 

copilului”, „pedagogie centrată pe copil”, în cadrul cărora termenul 

incluziune este pilonul central pentru asigurarea unei educaţii de calitate 

pentru toţi copiii. O măsură a angajamentului Republicii Moldova pentru 

implementarea unei educaţii de calitate pentru toţi copiii este reflectată în 

existenţa și implementarea cadrului legal privind finanţarea serviciilor de 

suport pentru implementarea educaţiei incluzive. Totodată, identificăm 

deficienţe relaţionate de implementare a serviciilor psihopedagogice de 

suport pentru asigurarea unei educaţii de calitate pentru toţi copiii: 

insuficienţa mecanismului intersectorial de colaborare; lipsa serviciilor de 

suport pentru copii; lipsa serviciilor logopedice și psihologice; insuficienţa 

specialiștilor calificaţi la nivel de comunitate, care să ofere suport și asistenţă 

specializată copiilor. 

Dar cea mai gravă problemă este lipsa cadrului legal pentru asigurarea 

finanţării serviciilor psihopedagogice de suport create la nivel de instituţie 

preșcolară şi dependenţa instituţiilor de învăţământ preșcolar de deciziile 

APL, transparenţă redusă în gestionarea resurselor financiare alocate 

instituţiei de educaţie timpurie. Toate aceste probleme duc la necesitatea de a 

rezolva problemele sau de a face schimbările necesare prin căutarea de surse 

financiare externe la nivel de proiecte.  

         Practicienii, dar şi teoreticienii, susţin că scrierea de proiecte  constituie  

o artă, dar şi o ştiinţă. Oricare persoană implicată în procesul de formare la 

acest capitol înţelege din start că nu există o formulă magică de elaborare a 

proiectelor, pe care să o poată aplica la orice situaţie, ci sunt un set de 

recomandări ce trebuie ajustate la particularităţile specifice, ce ţin de 

misiunea şi obiectivele organizaţiei şi ale finanţatorilor etc. [3].  

         Pentru instituțiile de educație timpurie și nu numai,  implementarea 

proiectelor educaționale focusate pe principii moderne de management  sunt 

de o importanță majoră, fiindcă noile sale valori și obiective reprezintă un 

catalizator a reformelor economice, sociale și educaționale promovate în 

societate. Implementarea proiectelor educaționale scoate la iveală multe 
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probleme dar și soluții, face ca numărul și responsabilitățile partenerilor 

educaționali să crească.  

Problema cercetării: un aspect al problemei de bază constă în 

insuficiența promovării unor proiecte în mediul și cultura instituțiilor de 

educație timpurii; al doilea aspect ține de faptul că foarte puțini manageri 

realizează cât de importantă este implementarea unor proiecte de asistență 

psihopedagogică a copiilor în situație de risc. 

Scopul cercetării  este de a investiga oportunitățile proiectelor 

educaționale în domeniul educației timpurii menite să sporească nivelul 

calității, accesului și relevanței pentru toți copii, inclusiv pentru cei în 

situație de risc. 

Obiectivele cercetării: 

1. Studierea reperelor teoretice și practice privind tema de cercetare. 

2. Cercetarea managementului proiectelor din perspectiva teoriei prin 

analiza literaturii de specialitate. 

3. Analiza condițiilor pentru dezvoltarea serviciilor psihopedagogice de 

suport pentru copii în situație de risc. 

4. Evaluarea competenţelor cadrelor didactice privind acordarea de 

servicii psihopedagogice copiilor în situații de risc. 

5. Determinarea necesităților de formare în domeniul de elaborare a 

proiectelor educaționale pentru servicii educaționale de calitate pentru 

toți copiii la nivel de grădiniță. 

6. Implementarea unui  program de instruire a cadrelor didactice în scriere 

de proiecte în scopul sporirii motivaţiei pentru satisfacerea nevoilor 

copiilor în situație de risc; elaborarea unui proiect educațional de grup. 

Descrierea cercetării. Cercetarea realizată este din categoria practic-

aplicativă (numită şi empirică),  deoarece abordează o problemă cu 

aplicabilitate practică imediată, are caracter predominant aplicativ şi 

finalitate practică - identificare de strategii, de soluţii practice pentru 

depăşirea anumitor stări negative, pentru ameliorarea rezultatelor instructiv-

educative, pentru rezolvarea unor probleme [2].   

Reieșind din obiectivele generale ale cercetării pentru partea empirică 

am stabilit să studiem competențele educatorilor în lucrul cu copiii în situație 

de risc și abilitățile lor practice în domeniul scrierii de proiecte, ca soluție la 

problemele despistate. 

După analiza rezultatelor am elaborat un program de instruire în 

scriere de proiecte din perspectiva asigurării unei educații de calitate, astfel 

contribuind la susținerea psihopedagogică a copiilor în situație de risc din 

grădiniță. 



 
64 

Cercetarea de faţă s-a realizat în perioada septembrie – decembrie 

2019 şi a fost precedată de o etapă de documentare. La cercetare au 

participat 12 cadre didactice din IET nr.5 ”Ghiocel”, din municipiul Orhei, 

precum și 2 cadre manageriale. 

În procesul de realizare a cercetării am determinat faptul că educatorii 

se confruntă adesea cu situaţii de dificultate în realizarea anumitor obiective 

ce țin de educația calitativă a tuturor copiilor, inclusiv a celor din grupa de 

risc sau a copiilor cu CES, cu toate că la nivel de legislație e totul perfect, la 

nivel de implementare acest lucru este mai complicat, începând cu numărul 

mare de copii în grupă, lipsa unui cadru didactic de sprijin, dar și lipsa 

competențelor de a lucra cu această categorie de copii. Deseori ei identifică 

anumite soluții și activităţi dar ar avea nevoie de susținere metodică. 

condițiile necesare și prezența specialiștilor în instituție (logoped, psiholog, 

psihopedagog, kimetoterapeut etc.)   

Prin această cercetare noi am reușit să formulăm corect problemele cu 

care se confruntă cadrele didactice la realizarea educației de calitate pentru 

toți copiii,inclusiv pentru cei în situație de risc, întrucât de aceasta va 

depinde calitatea acţiunilor ulterioare expuse în proiectul educațional de 

intervenție; am colectat răspunsuri referitoare la fenomenele, situaţiile şi 

manifestările investigate, cum ar fi: cine sunt copiii în situație de risc?; care 

sunt obstacolele în lucrul cu copiii în situație de risc, cum am putea rezolva la 

nivel de grădiniță aceste probleme, ce soluții concrete se pot aplica etc. 

Un alt aspect al cercetării a fost  de a identifica nivelul competenţelor 

în domeniul educației copiilor în situație de risc; necesitățile de formare în 

scrierea proiectelor de intervenţie educaţională, de a determina nevoile reale 

la problematica dată, conştientizarea gradului de competenţe profesionale şi 

a necesităţii de implicare în diverse proiecte, de atragere de fonduri 

extrabugetare prin intermediul proiectelor iar la final am aplicat un 

chestionar de a evalua impactul programului de instruire și nivelul 

competențelor formate în cadrul seminarelor la temă. 

Soluțiile concrete pentru crearea unui mediu incluziv în instituția 

preșcolară sugerate de către educatori sunt: înlăturarea problemelor de ordin 

tehnic, crearea condițiilor necesare elementare, majoritatea respondenților au 

indicat la construirea pantelor de acces, adaptarea băilor,crearea centrului  de 

resurse etc. la fel și asigurarea cu personal suplimentar necesar, precum și 

pregătirea cadrelor didactice din punct de vedere metodic.  

Majoritatea educatorilor, chiar dacă au participat la implementarea 

unor proiecte în comunitate nu posedă acele cunoștințe necesare de a iniția și 

implementa un proiect. Rezultatele sunt expuse în figura 1. 
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Figura 1. Evaluarea necesităților de formare în scrierea de proiecte 

educaționale 

 

Răspunsurile au fost eterogene, prezentându-se detaliat astfel: 

1. Nu am mai participat niciodată la proiecte. 

2. Foarte puţin, idei generale. 

3. Nu cunosc nimic.  

4. Se cheltuiesc mulţi bani/se implică multe persoane/se fac lucruri bune.  

5. Cum se formulează scopul, obiectivele, descrierea problemei, întocmirea 

bugetului. 

6. Trebuie de căutat  finanţatori interesaţi de R. Moldova. 

7. E mult de scris...  

8. Sugestii, solicitări (să învățăm să scriem proiecte, să avem bani să 

reparam/adaptăm grădinița pentru a putea integra copii cu CES). 

CONCLUZII 

1. În abordările practice din grădiniţă, privind  educaţia incluzivă sunt 

avute în vedere, cel mai  frecvent, două aspecte: copiii cu cerinţe 

educative  speciale asociate unor caracteristici individuale şi copiii 

proveniţi din medii sociale defavorizate, dar nu este neglijată nici 

dimensiunea culturală   ca un reper-cheie ce trebuie luat în considerare 

în promovarea unei abordări incluzive în educaţia timpurie. 

2. În ansamblu, cadrul normativ-juridic prin care se reglementează 

funcţionarea sistemului educaţional din Republica Moldova corespunde 

în deplină măsură Cartei Naţiunilor Unite, Declaraţiei Universale a 

Drepturilor Omului şi Convenţiei despre Drepturile Copilului. Legile, 

regulamentele adoptate de guvern, actele normative aprobate de către 

ministerele de resort conţin stipulări explicite referitoare la asigurarea 

accesului la educație de calitate pentru toţi copiii, indiferent de gen, 

originea socială, limba maternă, apartenenţa etnică, opţiunile religioase 

şi dizabilităţi sau necesități. Totodată, menţionăm că mai multe aspect 

ce țin de asistența psihopedagogică  a copiilor în situație de risc nu sunt 
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aplicabile la nivel de IET din diferite motive: lipsa specialiștilor 

(logoped, psiholog, kinetoterapeut, psihopedagog); lipsa mediilor 

adaptate, inexistența centrelor educaționale de resurse etc. 

3. Accesul la educaţie este în legătură directă cu starea materială a 

familiilor. Cu cât familiile sunt mai sărace, cu atât riscul de 

nefrecventare a grădiniței sau a şcolii este mai mare. Greutăţi deosebite 

întâmpină familiile cu mulţi copii, în special, cele din zonele rurale și 

cele cu copii cu CES. În prezent lipsesc mecanisme eficiente de a ajuta 

efectiv astfel de familii, iar ajutorul modest care este acordat de stat nu 

ajunge pentru a intervine în ajutorarea copiilor, instituția nu dispune de 

specialiști calificați pentru acordarea serviciilor psihopedagogice, iar 

familiile nu-și pot permite accesarea acestor servicii pentru că sunt 

costisitoare. 

4. În majoritatea cazurilor, cadrele didactice nu sunt pregătite de a lucra cu 

acești copii și nici competențe în scrierea de proiecte nu au, pentru a 

atrage surse financiare extrabugetare. 

RECOMANDĂRI 

1. Perfecţionarea cadrului normativ-juridic în scopul oficializării 

tuturor aspectelor ce ţin de apropierea IET de copil şi crearea unui 

mediu favorabil pentru toți copii.  

2. Necesitatea optimizării și de reducerea a numărului de copii ce 

revin la un cadru didactic. Acest aspect trebuie analizat cu cea mai 

mare atenţie, luând în considerare soarta copiilor din familii în risc. 

3.  Implementarea unor proiecte inovatoare de asigurare cu servicii 

psihopedagogice, poate nu la nivel de fiecare grădiniță, se poate de 

organizat în rețea. O echipă multidisciplinară să deservească câteva 

instituții după un anumit grafic. 

4. Reorientarea asociaţiilor de părinţi de la activităţile legate de 

finanţarea IET către activităţile legate de ameliorarea calităţii 

procesului instructiv-educativ pentru toți copiii, organizarea 

activităţilor extracurriculare ale copiilor din situație de risc, 

monitorizarea procesului, de selecţie şi de promovare a cadrelor 

didactice și angajarea de logoped, psiholog, psihopedagog etc. 

5. Extinderea parteneriatelor cu asociaţiile obștești competențe în 

scriere de proiecte și prestarea de servicii psihopdagogice. 
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MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII DEPRINDERILOR UNEI 

ȚINUTE CORECTE LA COPIII DE VÂRSTĂ PREȘCOLARĂ 
                                               Lungu Elena, masterand 

Cojocari Lidia, doctor, conf. univ. 

 

Actualitatea temei de cercetare. Învățământul la nivelul educației 

timpurii vizează formarea unei culturi generale, dezvoltarea calităților fizice, 

intelectuale, morale, estetice și personale, pregătirea pentru procesul 

instructiv-educativ, menținerea și fortificarea sănătății copiilor [5]. 

Baza corpului uman, care asigură integritatea structurală a lui, o 

constituie aparatul locomotor. Starea sistemelor osos și muscular determină 

starea generală a organismului uman [8, p. 27]. Poziția corectă a corpului, 

respectiv ținuta corectă  este necesară pentru o coloană vertebrală sănătoasă. 

Din această cauză este important ca fiecare individ să cunoască cum să stea, 

cum să adopte și să mențină poziția corectă în diverse activități - șezut, mers 

etc. [11, p.56]. 
De regulă, dereglarea ţinutei se dezvoltă la copiii de vârstă şcolară, 

deşi poate fi întâlnită la toate vârstele, inclusiv și la micuţii de 4-5 ani.  

Numărul copiilor diagnosticați în Republica Moldova cu scolioză în 

mediu  este de cca 10-15% și dereglări de ținută - 30-60%, fiind în continuă 

creștere, conform datelor oferite de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei 

Sociale [12]. Astfel, la 1000 copii examinaţi revin 9,7 copii care suferă de 

acuitate vizuală scăzută, 4,3 copii cu dereglări de ţinută, 4,1 copii suferă de 

scolioză, iar 3,8 copii suferă de tulburări de vorbire. 

Este cunoscut, ținuta corectă a corpului depinde, pe de o parte, de 

buna dezvoltare a musculaturii scheletice, în special a mușchilor spatelui și, 

pe de altă parte, de obișnuința de a sta, ședea, merge și altele. Este important 

ca la această vârstă să se pună bazele unei poziții corecte a corpului și 

estetice. Multe stări patologice pot fi evitate dacă dereglările asociate cu 

postura sunt depistate la timp și se întreprind măsuri pentru corecția lor, iar 

pentru prevenția lor se aplică măsuri profilactice.  

Prin urmare, este important de a respecta cu strictețe normele sanitaro-

igienice specifice instituțiilor educației timpurii, dar și acordarea unei atenții 

deosebite din partea părinților asupra ținutei, participarea activă a medicilor, 

toate facilitând formarea unei ținute corecte la copii. 

Problema cercetării: care sunt strategiile managementului dezvoltării 

deprinderilor unei ținute corecte în preșolaritate. 

Scopul cercetării: constă în elucidarea managementului dezvoltării 

deprinderilor unei ținute corecte a copiilor de 5-6 ani. 
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Obiectivele cercetării: 

 studierea și analiza abordărilor teoretice privind conceptele de vârstă 

preșcolară și particularitățile ei, aparat locomotor, ținută, dereglări de 

ținută, modalitățile de formare a deprinderilor unei ținute corecte;   

 determinarea gradului de manifestare a competențelor copiilor de 5-6 

ani cu referire la ținuta corectă; 

 elaborarea și aplicarea unui model de management orientate spre 

dezvoltarea deprinderilor unei ținute corecte. 

Descrierea cercetării. Este cunoscut, frumusețea corpului uman se 

bazează pe armonie, atât în dezvoltarea diferitelor sale segmente și țesuturi, 

dar și în privința executării mișcărilor sale. Mișcările noastre trebuie să fie 

precise și coordonate, în concordanță cu solicitările exterioare și necesitățile 

interne. În acest context, preocuparea specialiștilor asupra esteticii ținutei, în 

special a celei ce se referă la coloana vertebrala, este foarte importantă. În 

etapa creșterii și dezvoltării organismului, a perfecționării funcționalității se 

pot instala deficiențe sau abateri de la ținuta corectă. La copii se pot constata 

atitudini vicioase, caracterizate prin accentuarea curburilor fiziologice ale 

coloanei vertebrale (cifoză, lordoză) sau prin apariția unor curburi anormale 

(scolioze). Aceste curburi anormale sunt însoțite de asimetrii ale centurilor 

(scapulare, pelviene), gâtului, toracelui sau abdomenului. 

În conformitate cu datele literaturii de specialitate [1, 8, 10] la vârsta 

preșcolară, școlarului mic și la pubertate, abaterile de la ținuta corecta pot fi 

corectate prin intervenția conștientă și voluntară a copiilor la care se constată 

deficientele. Se poate ameliora prin exerciții de kinetoterapie. Însă 

menținerea unei ținute corecte este un proces lung pe parcursul vieții care 

necesită depunerea eforturilor zilnice. Din aceste considerente, problema 

formării, menținerii unei ținute corecte, este o problemă destul de actuală. 

Studiul s-a realizat în cadrul instituției educației timpurii nr. 110, din 

municipiul Chișinău în perioada martie-decembrie 2019. În investigaţii au 

fost implicaţi 16 copii cu vârsta cuprinsă între 5-6 ani, reprezentanţi ai grupei 

”Voiniceii”, cadru didactic Lungu Elena. 

În studiul nostru am recurs la tehnica before-and-after-method [7, 

p.77]. Pentru a evidenția nivelul cognitiv și atitudinal de formare a unei 

ținute corecte la copiii implicați în studiu am aplicat o fișă ”Ținuta”; un 

chestionar care a prevăzut mai multe întrebări, la care au fost implicați și 

părinții; testul Adams - pentru a identifica la copii dereglări de ținută.  

Astfel, în urma prelucrării fișei de lucru „Ținuta”, care a prevăzut ca 

copiii să identifice imaginile care redau o ținută corectă am constatat: 37,5% 

din copii au identificat imaginile corect, acumulând câte 3 puncte maximal; 

43,8% din copii au comis unele erori acumulând 2 puncte și 18,8% din copii 
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au confundat imaginile, acumulând 0-1 puncte, ceea ce estimează lipsa 

cunoștințelor în privința concepțiilor despre ținută.  

Cea de-a doua sarcină din fișa de lucru a prevăzut ca copiii să 

identifice factorii care contribuie la formarea unei ținute corecte, cotată cu 5 

puncte maximal. Analizând rezultatele vizate de copiii am stabilit: 12,5% din 

copii au identificat imaginile corect, acumulând câte 5 puncte maximal; 

43,75% din copii au identificat din cei 5 factori fie 3, fie 4, cel mai frecvent 

nu au atras atenție vestimentației, plimbării, exercițiului la perete și 43,75% 

din copii au selectat doar 1-2 factori care favorizează o ținută corectă din cei 

cinci. 

Astfel, pentru a determina nivelul cognitiv al copiilor cu privire la 

ținuta corectă, rezultatele copiilor au fost plasate într-un centralizator. 

Sistematizând rezultatele exteriorizate de copii și corelându-le cu nivelurile 

cognitive am determinat: la 25% din copii nivel cognitiv superior la copii 

sunt prezente elementele ale gândirii logice, argumentări, prezentând 

răspunsuri corecte, depline şi desfăşurate în ceea ce privește ținuta corectă; 

la 31,25% din copii nivel cognitiv mediu – ei posedă unele cunoştinţe la 

subiectul abordat prevăzute de curriculum, dar răspunsurile nu sunt depline 

şi fragmentare; la 43,75% din copii nivel cognitiv inferior - ei copiii posedă 

cunoştinţele limitate, superficiale.  

La următoarea etapă a studiului am aplicat un chestionar 

”Motricitatea” care ne-a permis să evidențiem unele aspecte atitudinale față 

de practicarea motricității, care stă la baza dezvoltării unei ținute corecte.  

La întrebarea „Ce tip de sport/activități/hobby practică  copilul” - 50% 

au vizat că practică înotul; 18,75% din preșcolari frecventează  cercuri de 

gimnastică și dans; 6,25% - alte genuri de sport, iar 12,5% au remarcat că 

frecventează școala muzicală. 

La întrebarea „Cât timp petreci afară? - rezultatele au fost 

următoarele: 75% din preșcolari au răspuns “mult timp”, ceilalți 25% - au 

ales varianta de răspuns “puțin timp”. 

La întrebarea „Ce jocuri practicați?” – 50% din copii au menționat că 

preferă jocul activ de-a v-ați ascunselea; 25% - dau preferința jocurilor de 

mișcare; 18,75% din preșcolari se joacă de-a prinselea; 12,5 % - preferă 

fotbal; 6,25% - jocuri teatrale și 6,25% - jocuri muzicale; jocuri de mișcare 

37,5. 

Menționăm, majoritatea copiilor preferă să se joace în mai multe tipuri 

de joc, ceea ce scote în evidență că ei își petrec timpul liber activ.  

La întrebarea „Cum ajungi la grădiniță” - 68,75% din preșcolari au 

răspuns că ajung cu transportul public sau fie cu mașină și doar 31,25% din 

copii ajung până la grădiniță pe jos. 
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La întrebarea „Folosești gadget? Cât timp și pentru ce?”, rezultatele au 

fost următoarele: 37,5% din preșcolari preferă telefonul; 31,25% au ales 

varianta de răspuns „TV”, și doar 12,5% din preșcolari nu folosesc deloc 

gadgeturi. De menționat faptul că sunt copii care folosesc diferite gadgeturi, 

acei au ales mai multe variante de răspuns: 87,5% folosesc gadgeturi anume 

atunci când stau acasă. Scopurile sunt diferite, dar marea partea din 

respondenți 43,75% le folosesc ca să se joace, 37,5% din preșcolari dau 

preferința desenelor animate, și câte 6,25% preferă să privească emisiuni TV 

sau video. 

Se poate observa că preșcolarii duc un mod de viață corect mai mult în 

timpul aflării în instituțiile educației timpurii, petrecând o mare parte din 

timpul lor liber afară, în mișcare. Dar fiind acasă mulți din ei dau prioritate 

gadgeturilor.  

De asemenea la această etapă a studiului nostru am aplicat „Testul 

Adams” pentru a determina dacă sunt careva dereglări de ținută. Nu am 

depistat la copii care semne vădite care ar pune în evidență probleme legate 

de ținută. 

Astfel, analizând rezultatele studiului la etapa de constatare, estimăm 

la copiii implicați investigației, chiar dacă nu am constatat careva dereglări 

de ținută prezintă o îngrijorare rezultatele chestionarului și fișei de lucru care 

atestă lacune în ceea ce privește nivelul cognitiv și atitudinal-

comportamental. Toate acestea ne-au orientat spre următoarea etapă  a 

studiului nostru - de formare. 

În baza surselor bibliografice de specialitate [1, 2, 9,] am elaborat un 

algoritm metodologic care a stat la baza modelului managementului 

dezvoltării deprinderilor unei ținute corecte (fig. 1) și a prevăzut realizarea 

anumitor condiții pedagogice: 

 asigurarea cu mobilier corespunzător staturii și standardelor; 

 asigurarea cu  paturi, perne corespunzătoare;  

 aplicarea sistematică a măsurilor de fortificare a sănătății din 

perspectiva practicării exercițiilor fizice; 

 formarea deprinderilor locomoției de bază; 

 exersarea exercițiilor speciale pentru prevenirea dereglărilor de ținută; 

 cooperarea cu părinții.  

Complexele de exerciții pentru dezvoltare fizică armonioasă a 

copiilor, precum și formarea unei ținute corecte, se recomandă de aplicate în 

cadrul activităților de educația fizică sub formă de complexe de influențare 

selectivă a aparatului locomotor, precum și în alte momente ale regimului 

zilei.  
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De obicei fiecare complex de exerciții este format din 6-8 exerciții, 

câte 1-2 pentru fiecare din cele patru zone ale organismului: cap-gât, 

articulația umărului și membrele superioare, trunchi, membre inferioare. 

Unul din complexele de exerciții recomandate este complexul de exerciții 

libere și exerciții cu partener [6, p.29]. 

Pentru a putea face efort fizic, organismul uman folosește substanțe 

energetice și oxigen din sânge. Oxigenul ajunge în sânge prin intermediul 

respirației. De aceea este foarte important să  formăm la copii deprinderi de a 

respira corect, pentru a avea control asupra sănătății și calității vieții pe 

parcursul vieții. [4, p.109]  
MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII DEPRINDERILOR UNEI ȚINUTE CORECTE LA COPIII DE VÂRSTĂ 

PREȘCOLARĂ

Etapele realizării – diagnosticare, evaluare, proiectare și  realizare, monitorizare.

ACTIVITĂȚI MANAGERIALE

Asigurare 
instituțională

Asigurare 
funcțională

Asigurare 
curriculară

Asigurare 
parteneriate

Asigurare monitorizării 
dezvoltării  ținutei

Grădinița
Norme sanitaro-

igienice
Resurse umane

Mobilier (mese, 
sacune, paturi)

Terenul GR (tobogane, 
nisipiere etc.)

Plan cadru
Curricula

Standarde de 
dezvoltare

Părinți
Medici 

Părinți
Cadre didactice 

Medici 

Suportul modelului de dezvoltare a deprinderilor 
unei ținute corecte   aplicat

Monitorizarea respectării 
posturii în diverse activități 

pe parcursul zilei

Exerciții, jocuri pentru prevenirea 
atitudinilor scoliotice

Dezvoltarea deprinderilor 
locomorii de bază – mers, alergat, 

sărituri, escaladare, târâre

Parteneriat  grădiniță-
familie (lecții) 

Asigurarea mediului educațional 
în conformitate cu normele 

sanitaro-igienice

 
Figura 1. Algoritmul metodologic „Managementul dezvoltării 

deprinderilor unei ținute corecte”. 

 

Respirația se realizează în două etape [3, p.91]: primul moment 

reprezentat de inspirație și cel de-al doilea de expirație. Respirația corectă în 

efort constă în realizarea inspirației profunde și a expirației forțate, încercând 

să dai afară cât mai mult aer. 

În general pentru prevenția dereglărilor de ținută și copiii cu defecte 

de ţinută urmează să fie supravegheaţi în mod special. Se va avea mereu 

grijă ca ei să respecte poziția corectă în cadrul activităților și la domiciliu. Ei 

vor fi aşezaţi în băncile din rândul mediu. Rechizitele şcolare le vor purta nu 

în genţi, ci în ghiozdane. La lecţiile de educaţie fizică copiii cu defecte de 

ţinută grad mediu nu sânt separaţi în grupul special, însă cu ei se va face 

gimnastică de corecţie. Gimnastica de corecţie include exerciţii de fortificare 

a muşchilor, de ameliorare a coordonării mişcărilor de recuperare a 

defectelor ţinutei, de consolidare a ţinutei corecte.   

În scopul prevenirii dereglărilor cifotice în cadrul activităților zilnice 

se recomandă: menținerea spatelui lipit de spătarul scaunului; reglarea 

înălțimii scaunului nu foarte sus, comparativ cu suprafața mesei; păstrarea 

distanței corecte între ochi și carte atunci când citește (30 de cm). 
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Pentru a preveni adoptarea unei atitudinii scoliotice se recomandă: 

menținerea cât mai puțin timp a unei poziții asimetrice; purtarea 

ghiozdanului personal pe ambii umeri; de a menține la masa de scris poziții 

simetrice, așezând ambele mâini pe masă; realizarea diferitor activități 

menținând spatele drept, fără a avea trunchiul înclinat și răsucit de o parte. 

Exerciții pentru prevenirea atitudinilor scoliotice cu o curbură 

orientată spre dreapta: mers pe vârfuri, cu mâna stângă la ceafă și mâna 

dreaptă pe șold; mers pe vârfuri cu bastonul vertical prins asimetric, mâna 

stângă la ceafă, mâna dreaptă pe șold. T1- ridicarea piciorului drept prin 

lateral; T2 – revenire; poziție inițială: pe genunchi, cu sprijin anterior pe 

palme. T1- ridicarea piciorului drept, cu extensia trunchiului și inspirație;T2 – 

revenire cu expirație; poziție inițială: așezat depărtat, cu un rulou sub coapsa 

dreaptă. T1- înclinarea laterală dreapta, cu ducerea mâinii stângi la ceafă;T2 – 

revenire. 

Capacitatea motrică este ansamblul mișcărilor corpului, prin care 

segmentele corpului și întregul corp se deplasează sau își mențin postura. 

Capacitatea motrică cuprinde o gamă variată de deprinderi motrice, 

influențate de nivelul de dezvoltare a calităților motrice. Deprinderile 

motrice pot fi de locomoție, de manipulare, de stabilitate și specifice 

ramurilor sportive. 

Un rol nu mai puțin important în formarea unei ținute corecte revine 

deprinderilor locomoției de bază - mersul, alergarea, săritura, escaladarea, 

târârea. 

Realizarea conţinutului programei de educaţie fizică din grădiniţă, 

prin multiple şi diverse modalităţi, dublată de interesul şi fantezia 

educatoarei, asigură nu numai dezvoltarea fizică generală a copilului 

preşcolar ci formarea corectă şi rapidă a deprinderilor motrice şi calităţilor 

fizice.  

Exerciţiile fizice precum şi jocurile de mișcare utilizate, vor realiza în 

totalitate obiectivele prevăzute dacă acestea se practică în mod sistematic, pe 

baza unei planificări judicios elaborate, prin utilizarea unui sistem de lucru 

riguros şi asigurarea controlului periodic al evoluţiei individuale. 

Așadar, activitatea fizică, mișcarea practicată încă de la cele mai mici 

vârste ajuta la construirea unui corp sănătos. Exista perioade diferite în viața, 

situații când oamenii nu mai pot face activitatea fizica pe care o desfășurau, 

dar chiar si atunci e bine ca activitățile fizice sa fie adaptate vârstei, 

activităților zilnice, bolilor. 

Nu mai puțin important în formarea competențelor unei ținute corecte 

la copii este parteneriatul grădiniță - familie. 
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Pentru părinți am desfășurat un seminar la care aceștia au ascultat o 

prelegere pe tema „Dezvoltarea mișcărilor la copii preșcolari și formarea 

posturii corecte”, le-am făcut cunoștință cu rezultatele sondajului.  

Adițional, pentru părinți au fost elaborate pliante cu următoarele 

recomandări: căliți-vă copiii; aveți grijă ca copilul să urmeze regimul zilei; 

alegeți haine comode pentru copiii dumneavoastră; mobilierul copilului 

trebuie să corespundă vârstei; urmăriți în ce postură copilul doarme, stă la 

masă, etc.; urmăriți activitatea fizică a copilului; corect alegeți-i 

încălțămintea; vizitați medicul chirurg/ortoped cel puțin de 2 ori pe an. 

De asemenea am exersat cu părinții mai multe exerciții care ar putea 

să le aplice cu copiii, cum ar fi „pisica“  - un exercițiu pentru mușchii 

spatelui și a mușchilor abdominali;  „Foc, Aer, Pământ, Apă“  - un exercițiu 

pentru dezvoltarea coordonării; „Dârzul soldățel de plumb“  - un exercițiu 

pentru dezvoltarea mușchilor spatelui, abdomenului. Menționăm, aceste 

exerciții le-am efectuat și cu copiii în complex cu gimnastica matinală de zi 

cu zi, constatând creșterea activității la copii. 

Prin urmare, pentru profilaxia dereglărilor de ținută este important să 

lucrăm nu numai cu copiii, dar să implicăm și părinții și să ținem cont în 

același timp de acțiunea factorilor endogeni și exogeni. 

Proiectul realizat în procesul organizării și desfășurării activităților  

orientarea spre dezvoltarea unei ținute corecte, axate pe un management bine 

structurat, s-a încununat cu succes, fapt vizat de aplicarea acelorași 

instrumentar de diagnostic ca și la etapa de constatare a studiului.   

Astfel, la etapa de control am determinat: 

 la 56,25% din copii nivel cognitiv superior la copii sunt prezente 

elementele ale gândirii logice, argumentări, prezentând răspunsuri 

corecte, depline şi desfăşurate în ceia ce privește ținuta corectă; 

 la 43,75% din copii nivel cognitiv mediu – ei posedă unele cunoştinţe la 

subiectul abordat prevăzute de curriculum, dar răspunsurile nu sunt 

depline şi fragmentare. 

De asemenea am aplicat și chestionarul „Motricitatea” care ne-a 

permis să evidențiem dacă s-a schimbat atitudinea față de practicarea 

motricității, care stă la baza dezvoltării unei ținute corecte. Rezultatele 

chestionarului au scos în evidență modificări, doar în unele cazuri, mai 

semnificative. La întrebările „Ce tip de sport/ activități/ hobby practică 

copilul”; „Ce jocuri practicați?”; „Ce tip de sport/ activități/ hobby practică  

copilul”; „Ce jocuri practicați?” nu s-au constatat modificări față de 

rezultatele înregistrate la etapa de constatare. Doar la unele întrebări s-au 

estimate careva divergențe nesemnificative: 
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 la întrebarea „Cât timp petreci afară? - rezultatele au estimat careva 

divergențe: 87,5%din preșcolari au răspuns „mult timp” și doar 12,5%  - 

„puțin timp”; 

 la întrebarea „Cum ajungi la grădiniță” - 62,5% din preșcolari au răspuns 

că ajung cu transportul public sau fie cu mașină și doar 37,5% din copii 

ajung până la grădiniță pe jos. 

Prin urmare, analizând rezultatele studiului la etapa de control, am 

evidențiat o creștere a nivelului cognitiv la copiii cu nivel superior 31,25%, 

nivel mediu cu 12,5% și dispariția nivelului mediu, ce atestă eficiența 

programului de formare a ținutei corecte la copiii implicați în studiu.  

CONCLUZII 

La copiii de vârstă preșcolară scheletul constă preponderent din țesut 

cartilaginos, ceea ce facilitează creșterea și dezvoltarea lui; oasele fiind încă 

moi sub influența încărcăturilor, se pot deforma - forma picioarelor, 

arcadelor picioarelor, coloanei vertebrale, posturii. La copii se observă o 

mobilitate ridicată la nivelul articulațiilor datorită elasticității mari a 

mușchilor, ligamentelor și tendoanelor. Către vârsta de 5 ani fibrele 

musculare câștigă vizibil creșterea, sporește forța muscular, dar rezistența 

muscular este încă mică, modificările nu sunt aceeași în întregul volumul 

muscular. La vârsta de 6-7 ani, coloana vertebrală este slabă, din cauza 

mușchilor vertebrali insuficient de puternici. Abdomenul este foarte slab 

dezvoltat. Din aceste motive, la copiii de vârstă preșcolară, devierile posturii 

sunt frecvente. 

Am elaborat și pus în aplicare un complex metodologic care s-a axat pe 

principii pedagogice în scopul formării posturii corecte, care stat la baza 

modelului de management și a inclus: asigurarea cu mobilier corespunzător 

staturii și standardelor; asigurarea cu paturi, perne corespunzătoare; aplicarea 

sistematică a măsurilor de fortificare a sănătății din perspectiva practicării 

exercițiilor fizice; formarea deprinderilor locomoției de bază; aplicată de 

exercițiilor speciale pentru prevenirea dereglărilor de ținută; cooperarea cu 

părinții. 

RECOMANDĂRI 
Pentru dezvoltarea unei posturi corecte și prevenirea dereglărilor de 

ținută este necesară o abordare sistemică (pe tot parcursul anului), din 

perspectiva aplicării unui management axat pe aplicarea exercițiilor fizice, 

asigurarea unui mediu educațional în acord cu normele sanitaro-igienice și 

implicarea părinților.    
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DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI INSTITUȚIEI DE 

EDUCAȚIE TIMPURIE – FAMILIE PRIN ACTIVITĂȚI 

EXTRACURRICULARE 
                                                             Сucinschi Diana, masterandă 

Carabet Natalia, dr., conf. univ. 

 

Actualitatea temei de cercetare. Educaţia reprezintă un fenomen  

social fundamental apărut odată cu societatea umană şi este specific fiecărei 

comunități sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului 

din punct de vedere intelectual, moral, artistic, fizic. Asupra individului se 

exercită o multitudine de acţiuni şi influenţe educaţionale de-a lungul vieţii. 

Specialiştii le-au sistematizat în trei tipuri de realizare a pregătirii pentru 

viaţă: educaţia formală,  nonformală și informală, adică cunoştinţele, 

competențele pe care individul le preia zi de zi în familie, cu prietenii, pe 

stradă, în mass-media. Procesul educaţional presupune şi forme de muncă 

didactică complementară activităţilor obligatorii. Oricât de importantă ar fi 

educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 

epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.  

Educația extracurrriculară este realizată dincolo de procesul de 

învăţământ și își are rolul și locul bine stabilit în formarea personalității 

copiilor. Activităţile extraşcolare constituie  modalitatea neinstituționalizată 

de realizare a educației. Aceste activități contribuie la completarea 

procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor copiilor, la 

organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter 

atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, 

la astfel de activităţi. Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea 

unor aptitudini speciale, antrenarea copiilor în proiecte cât mai variate şi 

bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 

facilitarea integrării în mediul şcolar, fructificarea talentelor personale şi 

corelarea aptitudinilor cu atitudini caracteriale.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce 

permite copiilor, dar și părinților să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi 

maximizeze potenţialul intelectual. Din altă perspectivă activităţile 

extracurriculare au menirea de a valorifica timpul liber al copiilor într-un 

mod plăcut şi util şi de a-l transforma într-o sursă educaţională.  Totodată 

este necesar ca în activităţile extracurriculare, obiectivele educative să 

primeze, dar trebuie să fie integrate în activități educaționale formale, 

obligatorii dar  şi momente recreative. 
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Problema cercetării: Care sunt oportunitățile de dezvoltare a 

parteneriatului instituției de educație timpurie - familie prin activități 

extracurriculare? 

Scopul cercetării: studierea și promovarea parteneriatelor 

educaționale IET- Familie prin activități extracurriculare. 

Obiectivele cercetării: 

1. Clarificarea conceptelor de: parteneriat educațional, activitate 

extracurriculară; 

2. Descrierea specificului și metodologiei de organizare a activităților 

extracurriculare în IET în scopul asigurării parteneriatului cu familia; 

3. Analiza condițiilor de succes și metodologiei organizării parteneriatelor 

educaționale cu IET;                  

4. Constatarea impactului activităților extracurriculare din IET pentru 

parteneriatul cu familia; 

5. Elaborarea recomandărilor metodologice. 

Descrierea cercetării. Activităţile extracurriculare sunt o formă de 

educaţie a copilului, care îl ajută să se dezvolte multilateral, însă e 

recomandat ca acestea să fie asimilate paralel cu activitățile educaționale 

planificate. Atunci când copiii sunt mici, suntem tentați să alegem activități 

care ne plac nouă, sporturi pe care le-am practicat când eram de vârsta lor 

sau care ne-ar fi plăcut să le practicăm, cursuri pe diferite domenii pentru că 

ne dorim ca ei să învețe cât mai multe lucruri. E o strategie, însă s-ar putea 

să nu avem la final rezultatul dorit. Copiii au nevoie să simtă că iau decizii, 

că sunt în control și că pot alege ce e mai bine pentru ei. Și de mult ori au și 

dreptate. Poate durează mai mult  până descoperă care sunt activitățile care îi 

plac, însă de mult ori acestea se transformă ulterior în pasiune, iar lucrurile 

învățate îi ajută o viață întreagă.  

În contextul dat am realizat un studiu, ce este constituit dintr-un 

experiment pedagogic. Etapa de constatare a experimentului pedagogic a 

fost realizată în Grădinița ,,Ghiocel” din satul Cimișeni. Noi ne-am centrat 

eforturile asupra eșantionului de cadre didactice, care realizează activități 

extracurriculare inclusiv în scopul asigurării parteneriatului cu familia, dar și 

cu părinții copiilor - deoarece aceștia sunt parte din acțiunile de parteneriat 

educațional și sunt în ipostaza de evaluator a calității parteneriatului 

educațional. Ca instrument de lucru am utilizat chestionarul, care a fost 

realizat cu cadrele didactice și părinții. Chestionarul pentru părinți a cuprins 

7 întrebări: 

1. Înțelegeți expresia - activități extracurriculare? 

2. Numiți unele activități extracurriculare organizate în/ de IET. 

3. Activitățile extracurriculare sunt o formă de educație a copiilor? 
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4. Considerați participarea părinților necesară în organizarea 

activităților extracurriculareîn IET? 

5. Considerați că educatorii au nevie de susținerea DV (a familiei) 

pentru organizarea activităților extracurriculare? 

6. Considerați că activitățile extracurriculare sunt o formă/ modalitate 

de realizare a parteneriatului IET- Familie? 

7. Sunteți predispuși să investiți resurse (timp, prezență, finanțe, 

materiale/ costume/ accesorii,…) în activitățile extracurriculare din 

IET? 

Prelucrând datele am determinat următoarele: părinții în fond înțeleg 

expresia - activitate extracurriculară, dar se axează pe acele activități la care 

au participat sau care sunt organizate în grupă – matinee - mai puține 

sărbători sportive, șezători sau alte activități cu generic național. Părinții, în 

mare parte, consideră că activitățile extracurriculare sunt o formă de educație 

a copiilor, unde este necesar participarea lor activă. Pe de altă parte unii 

părinți au spus deschis că nu consideră că părinții trebuie să investească 

diverse resurse sau să contribuie chiar prin prezența personală la aceste 

activități, plasând totul pe umerii cadrelor didactice. 

Rezultatele chestionării au fost prelucrate și se prezintă în formă 

grafică în figura de mai jos:  

 
Figura 1. Rezultatele etapei de constatare a experimentului  

pedagogic (părinți) 

 

Chestionarul pentru educatoarea a cuprins un șir de întrebări ce au 

concretizat cunoștințele educatorilor despre activitățile extracurriculare, 

tipurile acestora, posibilitățile de colaborate și parteneriat, dificultățile de 
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organizare a lor la nivelul IET. Datele generalizate sunt prezentate în figura 

2: 

 
Figura 2.Rezultatele etapei de constatare a experimentului  

pedagogic (educatori) 

 

După cum observăm în figura de mai sus, cadrele didactice consideră 

că activitățile extracurriculare constituie o formă importantă de educație a 

copiilor. Aceste activități trebuie să fie organizate cu ajutorul, implicarea, 

participarea activă a familiei copiilor, fiind parte din activitățile de 

parteneriat educațional. Toate cadrele didactice intervievate au menționat că 

participarea părinților este obligatorie - adică cadrele didactice așteaptă 

înțelegerea părinților, susținerea lor. Totodată, 84% au menționat că în 

procesul de asigurare a parteneriatelor educaționale prin activitățile 

extracurriculare apar diverse probleme, neînțelgeri - insatisfacții de la rolul 

copilului, costuri pentru costume, relații adulți - copii sau copii - copii.  

În fond activitățile extracurriculare sunt apreciate de educatori ca o 

formă a parteneriatelor educaționale IET- Familie și prin diversitatea sa 

contribuie la integrarea și armonizarea relațiilor IET- Familie.  

Răspunsurile la întrebarea, De ce să alegem activități 

extracurriculare? au fost diverse, din care am făcut o listă întreagă de 

avantaje: 

1. Activitățile extracurriculare vin în completarea IET – de multe ori, fie 

că alegem cursuri suplimentare sau activități sportive. Ele sunt 

organizate astfel încât să nu intervină cu programul general educațional  

al copiilor. 

2. Activitățile extracurriculare dezvoltă relațiile sociale și ajută la sănătate 

– o oră de sport îți dă energie pentru câteva ore bune și ajută la un somn 

mai odihnitor, orice activitate în care sunt implicați mai mulți copii îi 

ajută în a socializa și a-și face prieteni. 
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3. Activitățile extracurriculare ajută la creșterea stimei de sine, a 

motivației copiilor, îi ajută să devină mai organizați. 

4. Activitățile extracurriculare dezvoltă abilități noi pe care de multe ori 

reușesc să le integreze și în activitățile educaționale. 

5. Activitățile extracurriculare creează relații pe termen lung și câteodată 

prieteni pe viață. 

6. În activitățile extracurriculare preșcolarii învață cum să devină lideri și 

acest lucru îi poate ajuta mai târziu în grupă, în viață, la locul de muncă. 

7. În activitățile extracurriculare sunt reduse comportamentele egoiste și 

copiii învață să lucreze în echipă, să împartă emoții, dar și unele lucruri, 

jucării. 

În rezultatul celor constatate în urma aplicării chestionarului, 

propunem Programul activităților extracurriculare și rolul acestora în 

dezvoltarea capacităților creatoare la copiii: 

1. Activitatea extracurriculară „Plimbarea imaginară prin farmecul 

ploii”.  Scopul activităţii constă în aprofundarea cunoştinţelor copiilor cu 

CES pentru tot ce e frumos. Forma de organizare este excursia imaginară. La 

activitatea dată copiii vor crea diverse mesaje, utilizând mijloace artistice; 

vor compune scrisori, întrebări, poveşti, dialoguri; vor manifesta interes 

pentru operele literare citite. De asemenea vor fi utilizate strategii didactice: 

conversaţia, exerciţiul, jocul didactic, expunerea, fişe cu sarcini creative, 

desene cu ploi de toamnă.  

2. Activitatea extracurriculară „Ultima frunză de toamnă”. Scopul 

activității: Determinarea priceperii de a pătrunde, a înţelege conţinutul 

poeziilor; determinarea aptitudinilor creatoare în domeniul artei şi anume a 

picturii şi literaturii. Forma de organizare: serată. În cadrul acestei activități 

copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) vor ilustra verbal tablouri 

prezentate în poezii, vor manifesta aptitudini creatoare pentru tot ce e 

frumos. 

3.  Activitatea extracurriculară „Călătorie în lumea tablourilor” Scopul 

activității: Dezvoltarea interesului faţă de pictură şi a capacităţilor creatoare. 

Forma de organizare: activitatea artistico-plastică. La activitatea dată copiii 

cu CES vor discuta despre munca pictorilor; vor înţelege noţiunile de 

„portret”, „peisaj”, „natura statică”; vor crea diferite tipuri de tablouri.  

4. Activitatea extracurriculară „Povestea firului de iarbă” Scopul 

activității: Determinarea priceperii de a înțelege conținutul textului. Forma 

de organizare: jocul creativ. În cadrul acestei activități copiii vor pătrunde în 

conținutul textului citit; vor obține prin amestec culoarea verde. „Povestea 

firului de iarbă” „Ce întuneric este aici, în locul în care ne-am născut!” - îşi 

ziceau triste seminţele de iarbă... „şi ce frig este peste tot!” 
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5. Activitatea extracurriculară „Texte după ilustrații” Forma de 

organizare: concurs. Copiii vor alcătui oral diverse texte. Pentru aceasta, li se 

vor da următoarele sugestii: 

  Priviţi atent fiecare dintre ilustraţie de mai jos.  

 Luaţi seama la anotimpul reliefat şi descrieţi-l în expresii frumoase.  

 Gândiţi-vă la ordinea acţiunilor sugerate de ilustraţie, la relaţia dintre 

faptele prezentate.  

 Acordaţi un titlu adecvat textului vostru. 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

1. Activitățile extracurriculare au un rol important în formarea 

personalității copilului. Acestea cultivă comportamentul creativ și dezvoltă 

gândirea, aptitudinile. Activitățile extracurriculare sunt extrem de 

importante, dar, în primul rând, ele trebuie înțelese corect. Menirea acestui 

„extra” este să completeze ceea ce copilul deja primește la grădiniță, nicicum 

mai mult. 

2. Scopul de bază al acestor ocupații extracurriculare este să ofere 

copilului posibilitatea: de a-și dezvolta anumite talente sau abilități speciale, 

dacă acestea au fost observate de către părinți sau profesori (sau să verifice 

dacă copilul are acest talent); de a se implica în anumite activități care îi plac 

și care contribuie la dezvoltarea unor abilități necesare pentru copil (din 

punctul de vedere al sănătății sau al caracterului). În asemenea situații 

activitățile dezvoltă ceva ce nu este suficient de dezvoltat (este timid, 

excesiv de agitat, energic etc.). Este de menționat că părinții optează uneori 

pentru activități care sunt la modă sau populare, însă care nu sunt 

corespunzătoare pentru copil. 

3. Dacă copilul merge la grădiniță și deja s-a acomodat cu regimul 

școlar, este suficient ca el să aibă o singură activitate extracurriculară, care 

să întrunească aceste criterii: 

 să se potrivească copilului (să-i placă/copilul să aibă abilități necesare 

pentru a o practica sau să fie dispus să o practice); 

 să ocupe nu mai mult de 50% din timpul liber al copilului – aproximativ 

4,5 ore pe săptămână cu excepția zilelor de odihnă (este recomandabil 

ca sâmbătă și duminică să rămână pentru odihnă și distracție, mai ales în 

perioada acomodării la școală). 

4. În cazul în care copiii prezintă aptitudini speciale în mai multe 

domenii concomitent, părinții sunt încurajați să susțină maximum două 

activități (cu condiția ca acestea să nu ocupe mai mult de 60% din timpul 

liber!) și să ofere minimum 4-5 ore/ săptămână (zilnic, după școală, măcar 

două ore de odihnă fără computer, telefon, ci comunicare cu alți oameni, 
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plimbări, timp petrecut cu zâmbete și discuții cu părinții despre reușitele 

sale). 
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GESTIONAREA ȘI SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR 

INTRAINSTITUȚIONALE 
                                                        Frunză Diana, masterandă 

Carabet Natalia, dr., conf. univ.  

 

Actualitatea temei de cercetare. Conflictul este unul dintre cele mai 

răspândite fenomene în viaţa, în procesul de comunicare al oamenilor. De-a 

lungul întregii istorii oamenii nu au putut trăi fără a avea conflicte, începând 

cu certuri nesemnificative şi terminând cu războaie. Oare chiar sunt 

conflictele un atribut necesar al societăţii umane? 

Dacă analizăm caracterul contradictoriu şi diversitatea naturii umane, 

devine clar că viaţa oamenilor este imposibilă fără conflicte, dar oare toate 

conflictele sunt necesare în viaţa noastră? Conflictele constituie o 

componentă naturală inevitabilă a vieţii sociale a fiecăruia între noi. În plan 

istoric, toată existenţa omenirii este impregnată cu conflicte, începând cu 

conflictul primordial între primii oameni și Creator, care a avut drept urmare 

izgonirea lui Adam și Evei din grădina paradisiacă a Edenului, eveniment ce 

a marcat începutul istoriei neamului omenesc și până în zilele noastre. 

Evoluția în timp a conflictelor a cunoscut, în literatura de specialitate străina 

iar in ultimii ani și in literatura de specialitate din ţara noastră, perspective și 

unghiuri de abordare diferite. 

Conflictul este unul dintre cele mai răspândite fenomene în viaţa, în 

procesul de comunicare al oamenilor. De-a lungul întregii istorii oamenii nu 

au putut trăi fără a avea conflicte, începând cu certuri nesemnificative şi 

terminând cu războaie. Oare chiar sunt conflictele un atribut necesar al 

societăţii umane? Pentru a răspunde la această întrebare ne-am propus să 

studiem următoarele elemente: 

Problema cercetării: Care sunt modalitățile de gestionare și 

soluționare a conflictelor intrainstituționale? 

Scopul cercetării: Elaborarea unor strategii de soluționare și 

gestionare a conflictelor intrainstituționale. 

Obiectivele cercetării: 

1. Studiul literaturii de specialitate (pedagogie, psihologie, management) 

la tema cercetării. 

2. Trasarea legăturii dintre cultura organizațională și conflict. 

3. Diagnoza stării de lucruri cu privire la conflictele organizaționale în 

Instituțiile de Educație Timpurie. 

4. Elaborarea recomandărilor metodologice la tema cercetării. 

Descrierea cercetării. În vederea determinării nivelului de cunoștințe 

referitor la gestionarea și soluționarea conflictelor intrainstituționale am 
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inițiat experimentul un experiment. Experimentul pedagogic a fost planificat 

și realizat în instituția preșcolară ,,Albinuța” din satul Dănceni raionul 

Ialoveni. În cadrul experimentului am constatat nivelul de cunoaștere și 

soluționare a conflictelor intrainstituționale, în baza cărora am elaborat unele 

recomandări metodologice de gestionare și soluționare a conflictelor. Am 

recurs la elaborarea recomandărilor din motiv că în procesul practicii am 

observat ca atât educatorii, părinții, cât și managerul instituției nu au formate 

cultura soluționării și aplanării conflictelor apărute zi de zi în cadrul 

instituției.  

Scopul experimentului constă în diagnosticarea nivelului de cunoștințe 

privind cauzele apariției conflictelor intrainstituționale, precum și a 

problemelor celor implicați în acest proces. 

Obiectivele experimentului se conturează în: 

1. stabilirea metodologiei de diagnosticare a nivelului inițial al 

cunoștințelor despre gestionarea și soluționarea conflictelor; 

2. selectarea eșantionului experimental. 

3. implementarea metodologiei de diagnosticare a nivelului de cunoștințe 

despre gestionarea și soluționarea conflictelor intrainstituționale. 

4. analiza și prelucrarea datelor experimentale. 

Pentru realizarea acestor obiective mai întâi de toate am elaborat trei 

chestionare: unu pentru educatori, unu pentru părinți și al treilea pentru 

manageri. 

Analiza informațiilor acumulate în urma chestionării cadrelor 

didactice din IET este prezentată grafic în figura 1: 

 
Figura 1. Răspunsurile cadrelor didactice implicate în cercetare 

 

Cadrele didactice au demonstrat (în chestionarul aplicat) că 13 % au o 

atitudine pozitivă față de conflict, 87% - au atitudine negativă. Educatorii au 
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menționat foarte clar sursele conflictului intrainstituțional - de la probleme 

ce vizează disciplina de lucru - întârzieri, etc., până la probleme în salarizare, 

trecerea la personalitatea angajatului, lipsa culturii personale și instituționale. 

Și părinții au participat la interviu, completând un chestionar. Am 

ținut să investigăm opinia părinților pentru a asigura obiectivitatea 

subiectului investigat. Informațiile prelucrate sunt propuse în figura 2: 

 
Figura 2. Răspunsurile părinților chestionați 

 

Din aceste răspunsuri stabilim că foarte puțini părinți au atitudine 

pozitivă față de conflict, menționând dintre cauze - problemele disciplinare, 

finanțele, lipsa condițiilor adecvate pentru copii în instituție, prea multe 

activități în care sunt implicați copiii.  

Pentru manageri s-a propus următorul chestionar: 

1. Care este atitudinea dumneavoastră cu privire la conflict? 

2. Numiți 2-3 surse/motive de/pentru conflict cu: 

 manager- educator  

 manager – părinți 

3. Dumneavoastră promovați o cultură a negocierii conflictelor? 

4. Educatorii/ părinții cunosc strategii de negociere a conflictelor în 

IET? 

5. Pe cine din colectiv va puteți baza în situații de conflict? 

Managerii, completând chestionarul, au dat dovadă de spirit autocritic, 

analizând obiectiv situația din instituție. Grafic aceste datele prelucrate de 

noi sunt reprezentate astfel: 
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Figura 3. Răspunsurile managerilor chestionați 

 

În general, cultura este un fenomen colectiv, deoarece este acceptată 

cel puţin parţial de oamenii care trăiesc şi conlucrează în acelaşi mediu 

social unde a fost învăţată. Purtătorii culturii organizaţionale sunt oamenii. 

Însă în organizaţie cu o cultură organizaţională deja formată ea se 

abstractizează de la oameni şi devine un atribut al firmei, o componentă al ei, 

care are un impact puternic asupra membrilor colectivului, transformând 

comportamentul lor în corespundere cu normele şi valorile, ce constituie 

temelia ei. 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

1. Fenomenul conflictului este omniprezent în viaţa noastră. Situaţiile 

conflictuale se întâlnesc cu periodicitate în viaţa publică şi privată a fiecăruia 

dintre noi. Aceste conflicte se pot manifesta la scale şi nivele diferite. Ele pot 

apărea între persoane, grupuri, comunităţi sau naţiuni şi pot fi generate de 

diverse cauze.  

2. Faptele şi experienţa managerială sugerează caracterul natural al 

conflictului, eradicarea lui fiind aproape imposibilă şi chiar neimperativă 

pentru o organizaţie. Adoptarea unor acţiuni menite să prevină apariţia 

conflictului, nu înseamnă, implicit, că acestea vor conduce la eliminarea 

definitivă a problemelor din organizaţie. În acest sens, este necesară 

implementarea unei culturi organizaţionale care să-şi asume faptul că 

problemele (şi, implicit, conflictele) sunt o parte naturală a vieţii 

organizaţionale. Această constatare impune problema studiului şi gestionării 

conflictului în cadrul organizaţiei [6]. 

3. Deşi foarte mulţi manageri apreciază la nivel teoretic avantajele pe 

care le poate genera conflictul, în practică majoritatea dintre aceştia tind să 

ocolească conflictul din organizaţiile din care fac parte. Explicaţia unui astfel 
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de comportament stă în lipsa de pregătire a acestora de a face faţă 

conflictelor organizaţionale care apar în cadrul grupurilor. Una din sarcinile 

importante ale managerului este, aşadar, să deprindă cunoştinţele necesare 

pentru a putea gestiona conflictul şi pentru a-l menţine la nivele optimale, 

care să asigure eficienţa firmei sau structurii pe care o conduce.   

4. De regulă, în viaţa de zi cu zi a unei organizaţii, conflictul ajunge să fie 

gestionat doar atunci când se ajunge la formele manifeste ale acestuia cum ar 

fi: descreşterea eficienţei şi eficacităţii activităţii, stări tensionale în anumite 

grupuri, creşterea costurilor legate de conflictele din cadrul organizaţiei ş.a. 

[7]. 

 5. Costurile conflictelor distructive sunt semnificative. Aşadar, conflictul 

poate reprezenta, pe de o parte, o uriaşă scurgere de resurse pentru o 

organizaţie, iar, pe de altă parte, o sursă de disconfort şi apatie la locul de 

muncă. Utilitatea gestionării conflictului este, prin urmare, enormă pentru o 

organizaţie şi pentru managementul acesteia. De regulă, apariţia conflictelor 

distructive în organizaţie sunt puse pe seama managerului, iar atenţia şi 

energiile colective se canalizează către acesta. Această observaţie ridică o 

problemă principială în legătură cu abilităţile şi cunoştinţele privind 

managementul conflictului. 
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STRATEGII DE DIMINUARE A TRATAMENTELOR 

DIFERITE A ANGAJAȚILOR LA LOCUL DE MUNCĂ  
                                                        Donică Anna, masterandă 

Carabet Natalia, dr., conf. univ. 

 

Actualitatea temei de cercetare. Sistemul educaţional din Republica 

Moldova a beneficiat în ultimii 4 ani de o serie de studii şi documente 

strategice ce semnalează în detaliu problemele cu care se confruntă acesta, 

inclusiv cele legate de dezvoltarea resurselor umane, deficitul şi fluctuaţia de 

personal didactic, nemulţumirile referitoare la salarizare şi condiţiile de 

muncă. Toţi angajaţii şi candidaţii pentru posturi trebuie să fie trataţi 

echitabil şi corect în toate aspectele managementului de personal, fără 

referire la afiliere politică, rasă, culoare, religie, origine naţională, gen, stare 

civilă, vârstă sau eventual handicap, precum şi cu o considerare 

corespunzătoare a aspectelor private şi a celor ce ţin de drepturile 

constituţionale. Într-un sistem de merit, după cum s-a menţionat, funcţionarii 

sunt angajaţi în baza calificării lor pentru a efectua o anumită muncă, astfel 

devenind cei mai performanţi în efectuarea acestei munci, asigurând o livrare 

mult mai eficientă a serviciilor publice. Priorităţile se referă la: planificarea 

în funcţie de nevoi, pregătirea şi angajarea de personal calificat, 

diversificarea metodelor de formare care să încurajeze utilizarea de 

metodologii interactive la clasă şi centrarea pe dezvoltarea de competenţe. 

Personalul din învăţământul general este constituit din personal de 

conducere, personal didactic, personal didactic auxiliar şi personal 

nedidactic. Totodată, în cadrul educaţiei timpurii se disting următoarele 

funcţii didactice: de educator, cadru didactic de sprijin, conducător muzical, 

logoped, psiholog, psihopedagog, metodist. 

Problema cercetării: Care sunt strategiile de diminuare a tratării 

diferențiate a personalului în IET? 

Scopul cercetării: Identificarea politicilor manageriale de diminuare 

a tratării diferențiate a personalului, elaborarea și propunerea strategiilor 

eficiente de diminuare a tratării diferențiate a personalului în IET.  

Obiectivele cercetării: 
1. Studiul literaturii teoretice cu privire la strategiile eficiente de 

diminuare a tratării diferențiate a personalului în IET. 

2. Elaborarea și propunerea strategiilor eficiente de diminuare a tratării 

diferențiate a personalului în IET.  

3. Realizarea studiului de constatare a dificultăților, metodelor de tratare 

diferențiată a personalului în IET. 

4. Elaborarea  recomandărilor  metodologice. 
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Descrierea cercetării. Studiul empiric a fost realizat în instituţia de 

educaţie timpurie nr.199 „Lăstăraş”, care a fost fondată în 1988 şi s-a impus 

pe parcursul celor 31 de ani de existenţă ca fiind cea mai reprezentativă şi 

prestigioasă instituţie din domeniul învățământului din Republica Moldova. 

În toţi aceşti ani, instituția a evoluat considerabil, devenind principala şi 

unica instituţie, reprezentând un complex modern. Nivelul înalt al studiilor, 

cercetările ştiinţifice profunde, tendinţa de perfecţionare continuă şi 

abilitatea de adaptare la cerinţele societăţii au plasat pe treapta celor mai 

atractive instituţii de învăţământ din Republica Moldova. În prezent, 

instituția reprezintă un complex în cadrul căruia activează 37 de cadre, 

personalul auxiliar. În ultimii ani se atestă o descreştere a numărului de cadre 

didactice. În cadrul experimentului pedagogic am planificat să chestionăm 

cadrele didactice și managerul instituției pentru a evidenția problemele ce țin 

de tratarea diferențiată a angajaților la locul de muncă. Totodată am dorit să 

identificăm opiniile cadrelor didactice despre problema cercetată, dar și 

opinia managerului.  

Chestionarul angajaților a fost constituit din 12 întrebări: 

 Care sunt obstacolele care împiedică realizarea performanţelor în aceste 

domenii? 

 Există elemente care ţin de sistem care împiedică obţinerea 

performanţelor individuale ale angajaţilor în aceste domenii? 

 Care sunt elementele la care v-aţi gândit? 

 Ce face organizaţia pentru a susţine performanţa în aceste domenii?  

 Ce s-ar putea face mai bine?  

 Cum s-ar putea contribui la creşterea performanţelor prin intermediul 

organizării muncii în aceste domenii? În ce mod vor rezolva programele 

de instruire aceste probleme? 

 Ce vă face să credeţi că există un deficit de cunoştinţe sau competenţe?  

 Cum a apărut această nevoie de instruire?  

 Ce puteţi spune despre posibilitatea angajaţilor de a învăţa şi de a aplica 

competenţele dobândite prin programul de instruire? 

 În ce măsură sunt ei motivaţi să dobândească şi să folosească aceste 

competenţe? 

 Care sunt alte posibile soluţii pe lângă aceste programe de instruire? 

 În ce mod va contribui îmbunătăţirea performanţelor la nivelul acestor 

domenii la îndeplinirea obiectivelor organizaţiei?  

Analiza chestionarului reflectă faptul că în cadrul organizațiilor mici 

(70 %), nu toți angajații au fișe de post, prin urmare și sarcinile nu sunt 

foarte clar formulate, iar, uneori, chiar contradictorii. Astfel: 
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 55% dintre subordonați ştiu ce se așteaptă de la ei la locul de muncă. 

 38% își cunosc doar parțial sarcinile și responsabilitățile. 

  7% dintre respondenți au răspuns negativ la această întrebare.  

De asemenea, sarcinile și responsabilitățile generale ale angajaților, 

deseori, fac obiectul reglementării regulamentelor interne, contractelor 

colective/ individuale de muncă sau a strategiilor de resurse umane. 

Ca forme de tratare diferențiată și chiar discriminare în colectiv  au 

fost menționate: 

 Discriminarea directă este atunci când un angajator tratează o persoană 

mai rău decât pe celelalte într-o situație comparabilă, în raport cu cele 

șase motive menționate mai sus. Un exemplu ar fi refuzul de a angaja o 

persoană pentru că are peste 35 de ani. 

 Discriminarea indirectă este atunci când o practică, o politică sau o 

normă care se aplică tuturor persoanelor are efect negativ asupra unora 

dintre ele. Aceste măsuri par neutre la prima vedere, dar, de fapt, 

discriminează anumite persoane. De exemplu, normele de punere în 

aplicare care sunt nefavorabile pentru lucrătorii cu fracțiune de normă 

pot discrimina indirect femeile, deoarece majoritatea lucrătorilor cu 

fracțiune de normă sunt femei. 

 Hărțuirea este o altă formă de discriminare la locul de muncă. Este 

vorba de un comportament indezirabil, agresiv sau de altă natură care 

are ca scop sau efect crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, 

umilitor sau ofensator. De exemplu, atunci când superiorul sau colegii 

spun glume privind orientarea sexuală de față cu un coleg homosexual 

sau o colegă lesbiană. 

 Instigarea la discriminare se produce atunci când o persoană incită o 

alta să discrimineze o terță parte. De exemplu, în cazul în care un 

angajator îi cere unei agenții de muncă temporară să găsească doar 

lucrători cu vârsta sub 40 de ani. 

 Victimizarea este atunci când o persoană suferă consecințe negative ca 

urmare a faptului că a denunțat un act de discriminare. De exemplu, în 

cazul în care o persoană a fost concediată sau nu a fost promovată 

deoarece a depus o plângere împotriva superiorului său. 

La finalul cercetării, în baza studiului literaturii de specialitate, am 

elaborat lista strategiilor instituționale de diminuare a tratării diferențiate a 

angajaților la locul de muncă, dintre care: 

1. Munca de valoare egală reprezintă activitatea remunerată care, în urma 

comparării, pe baza acelorași indicatori și a acelorași unități de măsură, 

cu o altă activitate, reflectă folosirea unor cunoștințe și deprinderi 
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profesionale similare sau egale și depunerea unei cantități egale ori 

similare de efort intelectual şi/sau fizic.  

2. Planurile de egalitate sunt definite ca fiind un grup ordonat de măsuri 

adoptate după efectuarea unui diagnostic al situației și concepute pentru 

a atinge obiectivul egalității de șanse și de tratament între femei și 

bărbați în cadrul companiei și pentru a elimina discriminarea bazată pe 

sex. 

3. Egalitatea de tratament între femei și bărbați. Legile care 

promovează egalitatea între sexe au existat încă din primii ani ai 

Comunităţii Europene.  

CONCLUZII  

În baza examinării unei game largi de studii realizate de autori străini 

și autohtoni, cu privire la probleme enunțate în teză și ca rezultat al propriei 

cercetări, autorul a ajuns la următoarele concluzii principale:  

1. Esența economică a activității antreprenoriale în sfera serviciilor constă 

în căutarea și implementarea de noi tipuri de servicii în diverse sectoare ale 

economiei, pentru a răspunde cererii evidente și potențiale a consumatorilor. 

În același timp, obiectul activității antreprenoriale este un serviciu prestabilit 

care este capabil să răspundă anumitor nevoi anticipate pe piața 

achiziționării, utilizării și consumului. 

 2. Succesul în afacerile din sectorul serviciilor este posibil doar în 

condițiile unei formulări clare a scopurilor, ceea ce reprezintă baza 

planificării și organizării activității întreprinderii din sfera serviciilor. 

Prezența scopului ne permite să formăm baze de comparație, să luăm în 

considerare valoarea contractelor și obligațiilor actuale, să creăm motivația 

și să stimulam activitatea personalului. În același timp, în scopul final, vom 

înțelege rezultatul funcționării întreprinderilor de servicii, care poate fi 

realizat în condiții favorabile pentru punerea sa în aplicare. 

 3. Pentru a spori eficiența managementului afacerii sustenabile conform 

obiectivelor și rezultatelor se recomandă încheierea de acorduri-țintă cu 

fiecare dintre managerii diferitelor tipuri de servicii în cadrul întreprinderii 

poștale. În același timp, această abordare a managementului afacerii 

sustenabile permite îmbunătățirea profitabilității, stimularea venitului 

marginal, care include un set de măsuri pentru a stimula vânzările și de a 

reduce costurile.  

4. Cultura de soluționare a problemelor organizatorice și administrative 

care însoțesc afacere sustenabilă, definește modelul corporatist de guvernare, 

elemente căruia sunt: existența unui cadru juridic, experiența istorică a țării, 

situația economică, practica de comunicare de afaceri, definit de nivelul de 

relații de încredere. Realizarea eficacității relațiilor corporative este posibilă, 
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dacă se iau în considerare condițiile de implementare a acestora, ceea ce 

presupune o astfel de organizație, care le-ar asigura stabilitatea și 

continuitatea, dinamismul și flexibilitatea. Cultura corporatistă, ca sistem de 

valori care reglementează relațiile interne și inter-firme este de o importanță 

deosebită pentru dezvoltarea guvernării corporatiste.  

5. Eficiența managementului afacerii sustenabile este îmbunătățirea 

contabilității manageriale. Contabilitatea managerială furnizează aparatul de 

control necesar pentru planificarea și controlul activităților de producție și 

celor comerciale. În plus, contabilitatea managerială poate fi considerată un 

subsistem de contabilitate la întreprindere, inclusiv identificarea, măsurarea, 

colectarea, analiza, pregătirea, interpretarea, transmiterea și primirea 

informațiilor. 

RECOMANDĂRI 
Conform sondajului sociologic „Fenomenul discriminării în Republica 

Moldova: percepția cetățeanului”, efectuat de Institutul de Politici Publice în 

vara anului 2014, majoritatea absolută a respondenților (aproape 83%) 

consideră că în Republica Moldova există discriminare. 

Obligația de a nu discrimina se aplică atât persoanelor fizice, cât și 

celor juridice, publice sau private, indiferent de mărimea acestora, cifra de 

afaceri sau domeniul lor de activitate.  

Politica de toleranță zero față de discriminare și de încurajare a 

diversității și a responsabilității sociale pot deveni parte din imaginea 

instituției, atrăgând astfel resurse umane înalt calificate sau interesul unor 

parteneri de care, la rândul lor, valorizează diversitatea. 

Recomandăm la nivelul IET elaborarea și promovarea de politici clare 

de resurse umane, care urmăresc nu numai prevenirea discriminării la locul 

de muncă, ci și valorizarea diversității. 
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MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂRII PREVEDERILOR 

CURRICULUMULUI PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE  
                                                                 Vrabie Alina, masterand 

Carabet Natalia, dr., conf. univ. 

          Actualitatea temei de cercetare. Curriculumul, în viziunea lui R. L. 

Neagley şi N. D. Evans, înseamnă toate experienţele planificate riguros 

pentru a fi furnizate în grădiniţă copiilor spre a atinge scopurile învăţării la 

cele mai înalte standarde de performanţă permise de posibilităţile lor 

individuale. Documentul vizat încorporează totalitatea proceselor educative 

și a experiențelor de învățare prin care trece copilul pe durata parcursului său 

preșcolar, reprezentând un concept integrator, abordat într-o viziune globală 

şi sistemică asupra acţiunilor educative, a componentelor acestora şi a 

interacţiunilor care le caracterizează. 

Actualul Curriculumul pentru Educație Timpurie, conceput în 

concordanță cu Cadrul de Referință al Curriculumului Național, alături de 

CRET și SÎDC, a fost elaborat pe baza noilor perspective de restructurare 

curriculară centrată pe copil, pe abordarea holistică a dezvoltării acestuia în 

procesul educațional ș.a. Acesta se distinge printr-o nouă perspectivă 

conceptuală – Curriculum pentru educația timpurie axat pe competențe. 

Învăţarea, din perspectiva competenţelor, marchează o schimbare strategică 

dinspre obiectivele pedagogice spre competenţele preşcolare şi o mutaţie de 

accent dinspre evaluarea sumativă spre evaluarea formativă şi formatoare, 

sugerând o abordare integratoare a activităţii de formare și evaluare a 

competenţelor preşcolare şi realizarea acesteia conform cerinţelor instruirii şi 

evaluării autentice.  

Astfel, componenta-cheie a Curriculumului pentru Educație Timpurie 

o constituie sistemul de finalități exprimate în termeni de competențe. Noua 

structură a Curriculumului pentru Educație Timpurie concretizează, la nivel 

național, finalitățile educației timpurii derivate din CRET și reperele pentru 

transpunerea didactică a fundamentelor axiologice și psihopedagogice ale 

educației timpurii în raport cu SÎDC. 

Problema cercetării: În ce constă managementul implementării 

prevederilor CET? 

Scopul cercetării: Analiza documentelor de politică educațională în 

contextul educației timpurii și realizarea managementului  implementării 

prevederilor CET în IET. 

Reieșind din problema și scopul cercetării au fost înaintate 

următoarele obiective:  

1. Studierea  literaturii de specialitate și documentelor de politici 

educaționale la nivelul educației timpurii din RM la tema de cercetare;  
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2. Analiza prevederilor documentelor normative (Standarde de învăţare şi 

dezvoltare a copilului de la naştere până la 7 ani; Curriculum pentru 

Educaţie Timpurie și Cadrul de referință al educației timpurii din 

Republica Moldova); 

3. Determinarea metodologiei de realizare a managementului  

implementării prevederilor CET 

Descrierea cercetării. Studiul pe baza învăţământului timpuriu  este 

de a analiza comportamentul actorilor din sistemul de educaţie şi a factorilor 

de decizie în vederea formării unei imagini reale a sistemului de educaţie 

preşcolar. Obiectivele propuse pentru acest nivel de învăţământ sunt în 

conformitate cu politicile educaţionale şi standardele folosite la nivel 

naţional. [30, p.17] 

Analiza documentelor naționale  prin prisma educatorilor trebuie să 

ţină cont de două elemente esenţiale: scopul efectuării lor (analiza 

comportamentului cadrelor didactice din sistemul de educaţie) şi 

caracteristicile sistemului de educaţie în opinia acestora. 

Cadrele didactice anchetate (educatori din IET de aplicație, în care s-a 

realizat experimental pedagogic de constatare) au răspuns la un set de 

întrebări cu privire la dimensiunile calității activităților didactice desfășurate 

în instituțiile de educație timpurie în scopul familiarizării, uneori instruirii 

acestora în vederea implementării prevederilor CET, 2019. Au fost adresate 

întrebări cu privire la: 

 Noile documente care au fost implementate; 

 Timpul suficient/ insuficient pentru studierea acestora; 

 Se desfășoară sau nu ședințe de mentorat, sunt familiarizați cu noile 

documente; 

 Implicarea părinților în cadrul activităților care le desfășoară. 

Rezultatele privind opiniile educatorilor asupra dimensiunilor calităţii 

au fost: 

- Implicarea părinților cu privire la procesul de învățare 70% 

- Studierea necesită timp 82% 

- Mentoratul slab din partea metodiștilor 62% 

- Educatorii greu percepeau specificul educației integrate 31% 

- Probleme în activitatea grupei de creșă 29% 

- Timpul exagerat pentru pregătirea activităților integrate 58% 

- Lipsa materialelor gata pentru copii 68%. 

Pentru a eficientiza procesul de implementare dar și managementul 

implementării prevederilor curriculumului, dar, mai ales, pentru a evalua 

calitatea implementării documentului proiectat, la nivelul sistemului şi 

procesului de învăţământ, urmează să se desfăşoare un amplu program de 
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acţiuni ce vizează monitorizarea atentă a procesului de implementare a 

curriculumului proiectat în bază de competenţe, prin care se va determina 

dacă scopurile şi obiectivele urmărite prin actualul curriculum sunt realizate 

la nivel de proces educaţional, astfel încât ceea ce numim curriculum 

elaborat să devină şi curriculum desfășurat. 

Implementarea curriculumului nou, modificat sau schimbat, solicită o 

monitorizare atentă, elaborarea unui program de acţiuni coerente în acest 

scop şi o metodologie clară de realizare a procesului de monitorizare a 

implementării curriculumului. Dimensiunile şi criteriile după care poate fi 

monitorizat procesul de implementare a unui curriculum sunt multiple, iar 

monitorizarea propriu-zisă presupune nu doar criterii, ci şi elaborarea 

instrumentelor de lucru, cu ajutorul cărora să fie colectate date şi informaţii 

utile privind curriculumul implementat.     

O însemnătate deosebită pentru o monitorizare de calitate a procesului 

de implementare a curriculumului o au instrumentele de lucru concepute, 

proiectate şi aplicate în evaluarea acestui proces. Aceste instrumente includ: 

fişa de monitorizare; chestionarele privind percepţiile managerilor, cadrelor 

didactice vizavi de curriculumul modernizat, modul şi condiţiile 

implementării şi monitorizării, experienţe de realizare a acestor procese în 

diferite regiuni ale ţării etc. 

Însă, pentru a facilita procesul educațional la nivelul educației 

timpurii, personalul didactic, precum şi personalul de conducere, de 

îndrumare şi control din instituțiile de educație timpurie participă, la un 

program de perfecţionare. Programele şi activităţile de perfecţionare 

prevăzute anterior pot fi organizate în forme flexibile de învăţământ, 

adaptate obiectivelor şi conţinuturilor formării, precum şi posibilităţilor, şi 

cerinţelor participanţilor, prin: 

 • cursuri cu frecvenţă, organizate modular, în zile nelucrătoare sau în zile 

lucrătoare, alocate, în mod special, activităţilor de perfecţionare;  

• sistemul învăţământului la distanţă, prin utilizarea suporturilor 

electronice;  

• cursuri fără frecvenţă, organizate de instituţiile de învăţământ superior, 

combinate cu consultaţii periodice, potrivit opţiunilor participanţilor;  

• alte forme de organizare, care combină învăţarea asistată de formatori 

(cursuri, seminarii, laboratoare şi activităţi practice comune) cu 

învăţarea prin studiul individual şi activitatea independentă a 

participanţilor.  

Activităţile metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice, la nivelul unităţii 

de învăţământ, sunt organizate şi realizate prin intermediul specialiștilor şi 

comisiilor metodice. Activităţile metodico-ştiinţifice, desfăşurate în cadrul 
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reuniunilor, al consiliilor metodice, vizează obiectivele şi conţinuturile care 

au impact nemijlocit asupra procesului de învăţământ desfăşurat în grădiniță 

şi sunt centrate pe principalele demersuri pedagogice: analiza, proiectarea, 

realizarea, evaluarea şi ameliorarea/dezvoltarea procesului.  Principalele 

demersuri şi activităţi prin care reuniunile, consiliile metodice contribuie la 

formarea continuă/ perfecţionarea personalului didactic constau în:  

• analiza nevoilor de educaţie generale şi specifice, comune şi speciale, şi 

stabilirea priorităţilor pe baza cărora se proiectează procesul de învăţământ; 

 • analiza resurselor educaţionale şi formularea modului în care acestea vor fi 

distribuite şi utilizate la nivelul concret al grădiniței şi al grupelor de 

preşcolari;  

• analiza contextului social şi pedagogic specific, în care se desfăşoară 

procesul de învăţământ;  

• analiza grupelor de preşcolari sub aspectul rezultatelor anterioare ale 

învăţării şi determinarea condiţiilor iniţiale (prealabile), de la care demarează 

fiecare etapă a procesului de învăţământ (la început de treaptă, de an şcolar). 

Evaluarea managementului presupune şi identificarea grupurilor-ţintă 

privind evaluarea implementării curriculumului. Drept rezultat al analizei 

prioritate s-a dat:  

- cadrelor didactice şi de conducere din învăţământul general;  

- părinţilor;  

- experţilor naţionali în educaţie.  

Dimensiunile unei evaluări curriculare trebuie să permită acumularea 

de date pentru a orienta instituţiile de învăţământ spre formarea unei 

generaţii de tineri cu o nouă mentalitate, având capacităţi, cunoştinţe, 

aptitudini, calităţi personale menite să răspundă cerinţelor moderne, care 

solicită un alt tip de profesionalism şi un alt tip de integrare socială. Aceste 

aspecte, alături de orientarea învăţământului spre o educaţie pentru toţi, spre 

o instituție inovativă, prietenoasă copilului, spre valorile democraţiei şi 

umanizării, devin fundamentale în proiectarea dimensiunilor evaluării 

curriculare. 

Managementul evaluării curriculumului presupune diagnosticarea nu 

doar a stării statice a curriculumului, dar şi efectele unor revizuiri interioare, 

privind conturarea unor politici ulterioare de modernizare a curriculumului. 

Principalele ipoteze ale analizei procesului de evaluare a curriculumului şi 

produselor curriculare sunt formulate astfel, încât să faciliteze activitatea 

experţilor naţionali în vederea dezvoltării/ modernizării curriculumului 

pentru educație timpurie.   
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

1. Rezultatele cercetării confirmă o parte dintre aspectele identificate în 

literatura de specialitate în legătură cu educaţia preşcolară şi actorii 

principali ai acesteia. Studiul relevă şi faptul că, instituțiile de educație 

timpurie au trăsături comune, constituie un număr complex în funcţie de 

numărul de copii şi de cadrele didactice. 

2. Pentru a menține procesul educațional într-o stare funcțională și 

eficientă permanentă, capabil să răspundă la transformările care au loc în 

societate în general, și în sistem educațional în particular, este necesară o 

adaptare permanentă a acestuia la necesitățile fiecărui copil. În acest sens, 

din perspectiva calității, se impun schimbări structurale, în conținut, în 

proiectarea, organizarea și realizarea procesului de predare-învățare-

evaluare. Axarea pe individualizarea procesului educațional, prin racordare 

la necesitățile individuale ale fiecărui copil, rămâne a fi o prioritate a 

sistemului de învățământ actual. 

3. În contextual politicii educaționale, managementul curriculumului, 

dezvoltarea și perfecționarea competențelor în domeniu reprezintă mijlocul 

esențial al eficientizării procesului de implementare a strategiei de 

descentralizare curriculară și instituțională. Din această perspectivă 

managementul curriculumului la nivelul instituției preșcolare aduce în prim 

plan un cadru metodologic de referință în domeniul curricular, fundamentat 

științific și cuprinzând repere operaționale, utile managerilor instituției și 

cadrelor didactice. 

4. Metodologia implementării conţine abordare globală, dar şi specifică 

curriculumului din perspectiva managerială. Această abordare este prezentă 

atunci când: este determinat sistemul fundamentelor teoretice (teorii, 

principii, concepte, conţinut, modele); este fundamentată şi implementată 

metodologia managementului optimizării curriculumului (competenţe, 

centrare pe copil, interdisciplinaritate etc.); sunt selectaţi şi implicaţi în 

studiu subiecţii (copii, părinţi, cadre didactice, manageri, experţi etc.); sunt 

cercetate etapele funcţionalităţii curriculumului (începând cu diagnosticul 

curriculumului şi finalizând cu monitorizarea lui); sunt determinate acţiunile 

manageriale pentru fiecare etapă (de exemplu, planificare, organizare, 

evaluare, autoreglare, decizie etc.); sunt selectate metodele de cercetare 

(pedagogice, psihologice, sociologice, statistice, matematice etc.);  

5. Experienţele de învăţare sunt propuse educaţilor prin intermediul unor 

arii curriculară sau disciplină, într-un semestru sau activitate. Fireşte că este 

de preferat ca experienţele de învăţare oferite de instituție să fie centrate pe 

particularităţile, trebuinţele şi interesele educaţilor şi să răspundă nevoilor 

educaţionale ale acestora. 
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STRATEGII DE PERCEPERE A CONȚINUTULUI 

UNITĂȚILOR LEXICALE DE CĂTRE PREȘCOLARII MARI                                                          
                                                                    Țugui Diana, masterand  

Mocanu Liuba, dr., conf.univ. 

 

 Actualitatea temei de cercetare. Obiectivul forte al educaţiei, în 

general, îl constituie dezvoltarea personalităţii, iar evoluția oricărui proces 

psihic şi educativ e de neconceput în afara limbajului. Anume la vârsta 

timpurie, grație limbajului, au loc realizarea relaţiilor cu adulţii, cu semenii, 

exprimarea ideilor, a tot ce-l frământă pe copil, are loc organizarea activității 

psihice, copilul depune efort să înţeleagă cele recepționate, să acumuleze 

informaţii etc. Și toate au loc datorită vocabularului, perceperii acestuia, 

când orice sens al cuvântului, în funcţie de context, este înţeles, conştientizat 

şi, în ultimă instanţă, activizat în comunicare.  

De corectitudinea înţelegerii acestuia, a vocabularului, a pronunției 

corecte a fiecărui cuvânt, depinde gradul de percepere a comunicării, 

modalitatea de a se exprima, nivelul de dezvoltare psihologică a individului 

etc. Are loc realizarea  completă a trebuinţei de comunicare. 

Vocabularul este parte integrantă din sistemul general al limbii şi se 

consideră,  printre alte aspecte,  mult mai mult decât o componentă. Anume 

vocabularului îi revine locul central printre celelalte unităţi de bază ale 

limbii. Aceasta se explică prin faptul că anume el se prezintă ca cea mai 

importantă verigă, menită să efectueze legătura dintre lumea înconjurătoare 

şi gândire.  

Discutând problema limbii, cercetătorii lingviști au, de obicei, în 

vedere mai ales vocabularul, deoarece limba constă din cuvinte, se împarte, 

se realizează în procesul interacţiunii unităților lexical. De vocabular, de 

unitățile lexicale, depinde bogăţia, plasticitatea limbii, capacitatea de 

reprezentare a realităţii prin intermediul limbii, și toate acestea au loc 

datorită cuvintelor.  

Vis-a-vis de aceasta, cercetătorul român Th. Hristea menționa că: 

„..Bogăţia unei limbi este dată, în primul rând, de bogăţia şi de varietatea 

vocabularului ei”.  

O trăsătură caracteristică structurii lexicale o constituie, de asemenea, 

și legătura ei nemijlocită  şi foarte strânsă cu realitatea înconjurătoare şi cu 

evoluţia societăţii umane. Din acest motiv, în vocabularul limbii, în cuvinte 

se reflectă în mod pregnant toate schimbările din viaţa societăţii, deoarece 

modificarea obiectelor vechi, inventarea noilor obiecte, descoperirea 

fenomenelor noi ş.a. în mod inevitabil conduc la apariţia cuvintelor sau, cel 

puţin, a sensurilor noi. Este considerat ca fiind compartimentul limbii cel 
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mai labil și mai deschis influențelor din afară. Îmbinarea aceasta de sunete 

trezeşte în mintea vorbitorilor limbii date o anumită imagine, evocând un 

anumit obiect, fapt, noţiune. Este vorba despre elementul ideal, care 

formează conţinutul, sensul sau valoarea semantică a acestui cuvânt. 

Problema vizată a stat, și va continua să se afle mereu în atenţia 

lingviştilor, a psihologilor, dar, nu în ultimul rând, şi a pedagogilor. Deci, 

este o problemă examinată din diverse aspecte: lingvistic, psihologic, 

psiholingvistic, pedagogic. Indiferent din ce punct de vedere este examinat 

vocabularul, valoarea acestuia  pentru cel care îl foloseşte este 

incontestabilă. 

De problema vocabularului, în general, s-au ocupat diverşi cercetători 

lingvişti (A. Bidu-Vrânceanu, N. Corlăteanu, M. Avram, V. Bahnaru etc.), a 

stat şi în vizorul pedagogilor (M. Morărescu, etc), a celor care au fost 

interesaţi de vârsta timpurie.  Este vorba despre cercetările efectuate de S. 

Cemortan,  O. Uşakova, Lalaeva,  L. Mocanu etc. 

Pedagogii, psihologii (L. Vâgotski, A Leontiev, F. Sohin etc.) susţin 

valoarea însuşirii vocabularului începând din cea mai timpurie vârstă. Ei 

subliniază rolul instituțiilor de educație timpurie în sprijinirea copiilor în 

formarea unui vocabular cât mai bogat pentru a se putea exprima liber, 

expresiv, coerent şi corect din toate punctele de vedere, demonstrând 

corelaţia strânsă dintre operarea cu vocabularul (limbajul) şi gândirea 

copilului, fapt ce conduce la dezvoltarea personalității copilului. 

Vocabularul, perceperea sensului cuvintelor asigură conţinutul 

comunicării. Folosirea liberă a limbajului oral, dar ulterior și cel scris, se 

bazează, în preponderență, pe posedarea suficientă a unui arsenal de cuvinte, 

conștientizând sensul acestora.  

Dintotdeauna, vocabularul copiilor de vârstă timpurie a fost una dintre 

cele mai importante achiziţii, fapt ce conduce la dezvoltarea limbajului și 

comunicării, la dezvoltarea tuturor proceselor psihice și, deci, la formarea 

personalităţii individului. Reieșind din aceasta şi considerăm tema aleasă 

pentru cercetare în cadrul tezei de master ca fiind actuală şi care prezintă 

importanţă teoretică şi practică. 

Problema cercetării: cum și care strategii să folosim întru 

îmbogățirea vocabularului copiilor de vârstă timpurie. 

Scopul cercetării constă în studierea aspectelor teoretice ale 

vocabularului, a valorii acestuia în vârsta  timpurie; în determinarea 

nivelurilor de cunoaștere, de posedare a cuvintelor de către preşcolarii mari, 

în identificarea strategiilor care ar optimiza procesul de achiziționare  a 

vocabularului de către copii. 
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În conformitate cu scopul experimentului au fost desemnate 

următoarele obiective: 

1. Studierea reperelor teoretice (lingvistice, psihologice, pedagogice și 

metodologice) la problema vizată, a conceptelor de vocabular, cuvânt, 

sens, strategie; 

2. Elucidarea trăsăturilor distinctive ale vocabularului, ale strategiei; 

3. Reflectarea mijloacelor de formare a cuvintelor în limbă; 

4. Caracteristica particularităţilor aspectului lexical în instituţia de 

educație timpurie; 

5. Selectarea strategiilor de cunoaștere, îmbogățire a vocabularului 

copiilor în cadrul dezvoltării limbajului;  

6. Verificarea nivelului vocabularului copiilor  în urma aplicării unei game 

de strategii. 

Descrierea cercetării. Unul  dintre componentele esențiale ale 

limbajului (limbii) a fost și rămâne a fi vocabularul cu elementele sale. 

Acesta, deși s-ar părea a fi o noțiune clară, totuși a căpătat diverse explicări. 

Marea majoritate a cercetătorilor se referă la ”totalitatea cuvintelor care 

există sau au existat cândva într-o limbă, utilizate astăzi mai mult sau mai 

puţin, susține A. Bidu-Vrânceanu [4] , N. Corlăteanu vine cu precizarea, 

„care se folosesc în limbă, într-un dialect” etc., definiție care  este 

completată cu îmbinări stabile de cuvinte, la care se mai adaugă unitățile 

lexicale neindependente, constitutive ale cuvintelor: rădăcini, radicali, 

sufixe, prefixe etc. [5, p. 44]. La îmbinărilor stabile de cuvinte se referă și N. 

Matcaş, menite,  precizează dânsul, pe de o parte, să denumească noţiunile 

sau să exprime legăturile dintre noţiuni, iar pe de alta, să participe la 

formarea şi exteriorizarea gândurilor.  

Este susținut de toți cercetătorii că lexicul nu este o masă uniformă, 

neschimbată, ci este o parte esenţială, care constituie fondul principal lexical, 

şi masa de cuvinte care formează “restul” vocabularului.  

Vocabularul și limba nu trebuie confundate, ele nefiind noțiuni 

sinonime. Între cele două noțiuni distincte există mai degrabă o relație de 

incluziune, în sensul că vocabularul face parte din limbă. Limbă are nevoie 

de un vocabular, adică o sumă de cuvinte mono și polisemantice, cu care să 

opereze. Dar pentru ca aceste cuvinte să fie pe deplin utile pentru limbă între 

ele trebuie să se stabilească anumite relații, precum cele de schimbare a 

flexiunii sau sintactice. Prin urmare, limba este formată dintr-un vocabular și 

din relațiile gramaticale care se stabilesc între elementele acestuia, toate 

acestea având la bază nivelul fonologic, nivelul la care se realizează[8]. 

Mioara Avram susține că lucrările lexicologice ale unei limbi nu 

oglindesc și nici nu ar putea să oglindească, vreodată, întreaga bogăție 
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lexicală și semantică a limbii respective. Astfel, cele mai recente dicționare 

românești nu reflectă nici pe departe întregul tezaur lexical al limbii 

românești vechi și, în special, contemporane [2, p. 55]. 

Fiind partea cea mai numeroasă din punct de vedere al elementelor 

constitutive, cea mai puțin stabilă, este supusă în permanență schimbărilor. 

În timp ce fonetica și gramatica (sintaxa și morfologia) au număr finit de 

unități, organizate după criterii riguroase, vocabularul cunoaște un număr de 

unități care nu poate fi stabilit cu exactitate.  

Criteriile după care poate fi organizat vocabularul sunt diverse, 

lingviștii oferind mai multe modalități de a-l structura. Dintre acestea, cele 

mai întâlnite sunt: criteriul funcțional-ierarhic, criteriul semantic și criteriul 

etimologic  

Vocabularul reprezintă o mulțime de elemente, care se pot organiza în 

submulțimi unitare și variate. Între acestea pot apărea interferențe, iar în 

funcție de obiectele analizei, se pot face alte regrupări. Astfel, în literatura de 

specialitate, delimitarea unor ansambluri cuprinzătoare este posibilă în 

funcție de cinci factori: semantic, stilistico-fucțional, psihologic, frecvență, 

etimologico-derivativ [6, p. 160]. 

Unitatea de bază a vocabularului este cuvântul, aşadar, unitatea 

definitorie a lexicului, dar, în acelaşi timp,şi unitatea autonom minimală a 

limbii, în general. Altfel spus, el nu reprezintă numai un element al 

vocabularului, ci şi unitatea de referinţă a structurii fonetice, morfosintactice, 

stilistice a limbii, reprezintă un sunet sau o îmbinare de sunete susține 

Badescu Iosif. 

Este unitatea de referinţă în definirea mai multor concepte lexicale şi 

lingvistice, din care cauză, cuvântul pare a fi ceva bine cunoscut, însă 

interpretarea lui nu este deloc simplă. Identitatea cuvântului este constituită 

din mai multe elemente: o formă, un sens şi o categorie gramaticală. 

 Acesta reprezintă un sunet sau o îmbinare de sunete, care se redă în 

scris printr-o literă sau un grup de litere (formă) şi la care se asociază un 

anumit înţeles (sens). Orice cuvânt are:o formă (totalitatea sunetelor din care 

este alcătuit) şi un înţeles, un sens, un conţinut ("fotografia" pe care 

vorbitorul şi-l o formează în memorie la pronunţarea unui cuvânt) precizează 

Badescu Iosif.  

Cuvântul este unitatea definitorie a lexicului, dar, în același timp, și 

unitatea autonomă minimală a limbii, în general. Astfel spus, el nu reprezintă 

numai un element al vocabularului, ci și unitatea de referință a structurii 

fonetice, morfologice, stilistice a limbii, subliniză Bahnaru V. [3, p. 37] 

Chiar dacă o definiţie satisfăcătoare este greu de dat, deoarece avem 

de aface cu o realitate complexă, prin cuvânt se înţelege un grup de sunete, 
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uneori un singur sunet, care prin tradiţie este considerat (recunoscut şi 

utilizat) ca unitate autonomă a limbii, asociat în mod constant şi solidar cu 

un sens sau cu un complex de sensuri şi căruia i se subordonează un număr 

de variante şi de formeca urmare a folosirii sale în conformitate cu normele 

gramaticale caracteristice limbii respective.  

Practic lingvistica dovedește că, în contextul relațiilor dintre sensurile 

cuvintelor, se realizează niveluri diferite de structuri și redundanțe. Între 

sensurile cuvintelor se stabilesc, mai cu seamă în contexte diferite, relații 

semantice variate. 

Potrivit numărului de sensuri pe care le pot avea cuvintele, acestea se 

grupează în cuvinte cu un singur sens numite monosemantice și cu mai multe 

sensuri, numite polisemantice [1,]. Andrei M. susține că principala sursă a 

polisemiei o constituie alunecările sau deplasările de sens ale unui cuvânt în 

diferite contexte. Este o noțiune sincronică, dar care se explică istoric sau 

diacronic, deoarece cuvintele se pot îmbogăți cu noi sensuri, fără a pierde 

sensul lor inițial sau primordial. Dinamica sensurilor unui cuvânt ni se 

dezvăluie numai la o analiză istorică sau diacronică. 

O altă sursă a polisemiei o constituie figurile de stil sau tropii, care 

se întâlnesc în stilul literar, în operele literare. 

În cadrul polisemiei se analizează toate sensurile aparținând aceleiași 

unități lexicale care au însă un nucleu de indici semantici comun. De 

exemplu, cuvântul cap are ca indice semantici: a) parte a corpului unei ființe; 

b) minte, inteligență; c) conducător, șef; d) extremitatea proeminentă a unui 

obiect; e) o situație sau o stare materială sau spirituală etc. Unele din sensuri 

este principal, iar celelalte sunt sensuri derivate, secundare sau figurate. 

Altă relație dintre sensurile cuvintelor este sinonimia. Aceasta 

reprezintă un tip de relație semantică ce se stabilește între corpurile fonetice 

diferite, dar cu semnificații identice sau asemănătoare  

Sinonimia, împreună cu polisemia, contribuie în masă la îmbogățirea 

limbii române prin precizarea și nuanțarea exprimării, având bogate valori 

stilistice, afective și expresive. Deosebit de importante sunt seriile 

sinonimice care se pot forma pe criterii semantice sau stilistice diferite în 

corelare cu funcțiile denotative sau conotative ale cuvintelor. Exemple: 

mândru, îngâmfat, fudul, arogant, încrezut; fermecat, încântat, vrăjit, 

captivat. 

O altă relație dintre sensurile cuvintelor este antonimia  ce arată 

relația binară (între două sensuri) în care indicii semantici ai cuvintelor sunt 

opuși: cald/rece, bucurie/necaz, veselie/tristețe, a câștiga/a pierde etc. [2, p 

86]. 

Dacă ne referim la condițiile stabilirii antonimelor menționăm: 
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Existența obligatorie a unui număr oarecare de semne comune 

(numărul acestora variind în funcție de complexitatea sensurilor cuvântului 

și de relațiile pe care le întreține cu cuvintele din aceeași paradigmă); 

Opoziția pe baza unor semne incompatibile contrarii (acestea sau 

caracteristica fundamentală a opoziție antonimice, pentru că, altfel, există 

opoziție și între neliniște și groază, dar este una graduală, de intensitate). 

Paronimia reprezintă o altă categorie care este relația variabilă, 

mergând de la diferență până la echivalență totală sau parțială, între sensurile 

a două sau mai multe cuvinte care au formă identică și care, din această 

cauză, pot fi confundate [23, p. 56]. Tradițional, paronimia este privită în 

sens larg (oricare cuvinte cu fonetism apropiat constituie fenomenul 

paronimiei), iar în accepție modernă (și în sens îngust) paronime sunt 

cuvintele cu radicali comuni și fonetism apropiat. 

 Paronimele sunt cuvintele cu formă aproape identică și cu sensuri 

diferite; cuvintele cu fonetism apropiat, dar cu sensuri diferite: oral – orar, 

original – originarnas – naș, familiar – familial etc. 

 Și nu în ultimul rând, o categorie aparte o formează omonimia care 

reprezintă identitatea perfectă a formelor sonore ale cuvintelor care au 

înțelesuri total diferite  

Toate acestea sunt prezente și în limbajul preșcolarilor. Vârsta 

timpurie este o perioadă de îmbogățire rapidă a vocabularului, a 

vocabularului cantitativ, dat și calitativ. În acest sens, urmează să stabilim 

care ar fi acele strategii care ar contribui maximal la conștientizarea de către 

copiii de vârstă timpurie a conținutului unităților lexicale. 

Pentru realizarea acestui scop am stabilit metodologia experimentului 

pedagogic cu toate trei etape. Rezultatele experimentului de constatare, în 

cadrul căruia au fost aplicate patru probe, fiecare incluzând mai mulți itemi, 

a demonstrat necesitatea recurgerii la anumite strategii, care ar permite 

sporirea nivelului de înțelegere a sensurilor cuvintelor. Despre rolul acestora 

vorbesc rezultatele ultimei etape a experimentului pedagogic. Rezultatele 

comparative  (grula E și grupa C) proba 1 sunt reflectate în figura 1.  

 
Figura 1. Rezultatele la Proba 1. 
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În cadrul probei 2, copiii din grupa E au demonstrat încredere, au 

continuat șirul de cuvinte propus cu mai multe cuvinte-sinonime, selectate 

corect la situația dată. Rezultatele experimentului de control (Gr. E și Gr. C) 

și comparative  (experiment constatare și control(Gr.E) sunt prezentate în 

figurile 2 și 3. 

.    

   Figura 2 Rezultatele la proba 2       Figura 3. Rezultatele    

                                                                   comparative Gr. E 

A sporit  numărul subiecților din grupa E care au continuat șirul 

propus cu alte cuvinte ce denumesc obiecte din aceeași clasă, dar au și numit 

noțiunea de gen din care fac parte (cuvântul generalizator) din proba 3. 

(Figura 4 și 5) 

      
   Fig. 4. Rezultate experiment      Fig. 5. Rezultatele comparative                                                                            

                         control                                    Gr.E 

Grație strategiilor aplicate, subiecții au demonstrat că este posibil și 

însușirea sensurile cuvintelor polisemantice (proba 4), lucru reflectat în 

figura 6. 

 
Figura 6. Rezultatele experimentului de control (proba 4)  
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În urma desfășurării experimentului pedagogic, ne-am convins de 

faptul că nivelul de îmbogățire cantitativ și calitativ al vocabularului copiilor 

de vârstă timpurie (6-7 ani) poate spori grație strategiilor corect utilizate de 

către un cadru didactic bine cunoscător al problemei. 

 CONCLUZII 

Potrivit cercetărilor, vocabularul reprezintă unul dintre componentele 

esențiale ale limbii. Reieșind din numărul enorm de cuvinte, ultimele, din 

perspectiva frecvenței, atestă diferite clasificări: fondul lexical principal, 

vocabularul de bază, vocabularul activ,  pasiv etc. 

Limba constă din cuvinte, se împarte, se realizează în procesul 

interacţiunii cuvintelor. Deci, de vocabular depinde bogăţia, plasticitatea 

limbii, capacitatea de reprezentare a realităţii prin intermediul limbii.  

Am stabilit că unitatea de bază a vocabularului este cuvântul, dar, în 

acelaşi timp, şi unitatea autonom minimală a limbii, în general. Cuvântul nu 

reprezintă numai un element al vocabularului, ci şi unitatea de referinţă a 

structurii fonetice, morfosintactice, stilistice a limbii, reprezintă un sunet sau 

o îmbinare de sunete şi la care se asociază un anumit înţeles (sens) .Ultimele 

intră în diverse relații ca sinonimia, antonimia, omonimia etc. 

La nivel preșcolar, punctul central în lucrul cu unitățile lexicale revine 

acumulării și perceperii conținutului acestora în baza cunoștințelor și 

situațiilor din mediul înconjurător, în baza strategiilor reușit selectate. 

Orice activitate didactică, la diverse etape, în cadrul diferitor domenii, 

solicită anumite strategii, inclusiv îmbogățirea vocabularului și înțelegerea 

conținutului cuvintelor. Un rol aparte, anume în vârsta timpurie, îl au 

mijloacele de învățare, care au diverse funcții, care conduc la eficientizarea 

învățământului. 

Experimentul pedagogic ne-a demonstrat că, recurgerea corectă la 

anumite strategii, axarea muncii cadrelor didactice pe problema dezvoltării 

vocabularului copiilor, pe perceperea conținutului unităților lexicale conduce 

la atingerea rezultatelor scontate.  

RECOMANDĂRI 

Cunoașterea de către cadrele didactice a documentelor de politici 

educaționale (Curriculumul pentru vârsta timpurie, Standardele de învățare și 

dezvoltare a copiilor de la naștere până la 7 ani) ce vizează problema 

vocabularului. 

Inițierea educatoarelor în aspectele limbajului, inclusiv a 

vocabularului și a strategiilor didactice. 

Formarea continuă a cadrelor didactice. 

Recurgerea la o gamă extinsă de strategii ce ar conduce la perceperea 

conținutului unităților lexicale de către copiii de vârstă timpurie. 
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APLICAŢII ALE PARTENERIATULUI GRĂDINIŢĂ-ŞCOALĂ 

PRIN  ACTIVITĂȚI INTEGRATE COMUNE 
                                                      Palancica Corina, masterndă 

Ohrimenco Aliona, dr., conf.univ.inter. 

 

Actualitatea temei de cercetare. În Republica Moldova, colaborarea 

dintre familie, grădiniță și școală este prevăzută prin lege și este reflectată în 

documente reglatorii. Codul educaţiei al RM (aprobat în anul 2014) prevede, 

în articolul 135 (f), obligația personalului didactic, ştiințifico-didactic, 

ştiințific şi de conducere să colaboreze cu familia și comunitatea.  

   

Curriculum pentru Educaţie Timpurie își propune să realizeze o 

reactualizare și restructurare a abordării curriculare centrate pe copil, având 

ca bază un șir de argumente, printre care și schimbările operate la celelalte 

niveluri de învățământ. Modificările, inclusiv elementele de noutate, 

introduse în Curriculum pentru Educație Timpurie, vizează și aspecte ce țin 

de parteneriatul instituție de educație timpurie – familie – comunitate etc., 

precum și asigurarea unei treceri armonioase de la o treaptă de învățământ la 

alta [2].                  

Principiul parteneriatului socio-educațional care a stat la baza 

procesului de elaborare a Curriculumului pentru Educație Timpurie prevede 

implicarea familiei și a instituțiilor destinate serviciilor de educație timpurie 

privind accesul tuturor copiilor la educație de calitate. Un alt principiu 

stipulat de Curriculumul pentru Educație Timpurie este și „principiul 

asigurării continuității/tranziției – crearea unei perspective integratoare 

asupra perioadei copilăriei ca un întreg continuu, cu caracteristicile pe care 

le comportă fiecare etapă de învățare și dezvoltare din acest interval 

(antepreșcolar–preșcolar), atât de necesare învățământului primar [2].  

Problema parteneriatului este actuală din simplu motiv că grădinița și 

școala sunt principalii parteneri educativi ai familiei, iar necesitatea 

colaborării între grădiniţă - şcoală este dictată și de rolul lor în atragerea 

familiei în activitățile instructive, cât şi de asigurarea respectării unor 

principii unice de educaţie, de folosirea aceloraşi metode în procesul de 

educaţie şi de adoptarea atitudinii unice faţă de comportamentul copiilor. 

Deci, doar un parteneriat eficient grădiniţă - şcoală – familie poate duce la 

adaptarea reușită a preșcolarului la cerințele școlii primare.  

Problema cercetării: În ce măsură sunt valorificate parteneriatele 

educaționale tripartite (grădiniță-școală-familie) prin activităţile comune 

dintre grădiniţă și şcoală.  
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Scopul cercetării constă în selectarea metodelor și formelor de 

valorificare a activităţilor comune dintre instituții prin parteneriate 

educaționale durabile din perspectiva eficientizării procesului de tranziție și 

adaptare a copilului la cerințele școlare.  

Obiectivele cercetării:  

1. studierea reperelor teoretice și practice cu privire la problema de 

cercetare; 

2. analiza oportunităților de creare a parteneriatelor educaționale; 

3. identificarea condițiilor necesare creşterii coeziunii de colaborarea 

grădiniţă-şcoală; 

4. examinarea și analiza actualei situații existente în IET privind 

parteneriatele educaționale; 

5. identificarea aspectelor funcţionale şi disfuncţionale în relaţia de 

parteneriat grădiniță-școală-familie; 

6. determinarea strategiilor și a formelor de optimizare a parteneriatelor 

educaționale.  

Descrierea cercetării. Tranziția grădiniță - școală și, implicit, 

adaptarea la noul sistem, este un eveniment extrem de important în viața 

copilului. Tranziția implică schimbări fiziologice, psihologice și sociale. 

Fiind semnificative, acestea influențează direct personalitatea copilului, 

formarea atitudinii pozitive față de școală. Mai mult, tranziția este o nouă 

etapă care simbolizează despărțirea de activitatea de joc și trecerea la 

activitatea de învățare. În acest context, copilul are nevoie să atingă un 

anumit nivel de maturitate socio-emotională și de abilități de învățare.  

Mai multe izvoare științifice care au cercetat problematica adaptării 

copiilor la școala primară (A. Bolboceanu, S. Cemortan, L. Cuznețov, L. 

Mocanu, V. Pascari, M. Vrâncean, G. Chirică) susțin că sistemul de 

învățământ devine eficient dacă este unitar și încurajează continuitatea între 

treptele de învățământ, inclusiv între educația timpurie și învățământul 

primar. O trecere (tranziție) eficientă de la grădiniță la școala primară se 

poate realiza printr-o serie de măsuri ce implică, în primul rând, stabilirea 

unui parteneriat permanent grădiniță-școală. Astfel, parteneriatul grădiniță-

școală ar presupune o relație de colaborare în scopul stabilirii unor strategii 

comune de educare a copilului [apud 4].  

În cadrul cercetării am încercat să identificăm punctele comune și 

valorile transmise de către instituţiile de educație timpurie, a unor puncte de 

dezvoltare comune în vederea creşterii gradului de eficientizare a procesului 

instructiv-educativ din grădiniţă prin intermediul parteneriatelor 

educaţionale cu şcoala. În concluzie, analizând și sintetizând resursele 

științifice, putem evidenția faptul că fenomenul continuităţii la treptele 
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preşcolară şi primară de învăţământ este tratat prin prisma a trei concepte: 

pregătire pentru şcoală, maturitate şcolară, adaptare şcolară. Aceste 

concepte au fost definite și abordate în cercetările psihopedagogice în 

diverse moduri și sub aspecte diverse [1] . 
Parteneriatul educaţional este un concept şi o atitudine în câmpul 

educaţiei și pedagogiei contemporane. Parteneriatul educaţional reprezintă 

o formă de colaborare ce vine în sprijinul formării personalităţii armonioase 

a copilului, formă ce presupune existenţa unităţii de cerinţe, opţiuni, decizii 

şi acţiuni întreprinse de factorii cu responsabilităţi educaţionale. 

Parteneriatul educaţional funcţionează având la bază principiul unităţii, 

continuităţii şi consecvenţei influenţelor educative [3]. 

       Parteneriatele educaționale pot influența pregătirea copilului pentru 

școală prin reducerea stresului copilului la etapa incipientă a procesului de 

învățare. Activitățile realizate în parteneriat grădiniță-școală-familie trebuie 

să se refere la: cunoașterea copilului și a familiei, familiarizarea copilului și 

a familiei cu viața școlară, reducerea diferențelor dintre experiențele 

grădiniţă/ şcoală. Lipsa unui parteneriat eficient între grădiniță și școală face 

dificil procesul de tranziție și complică adaptarea copilului la viața școlară.            

În realizarea prezentei cercetări am plecat de la premisa că tranziția 

copilului de la grădiniță - la școală și adaptarea lui la noile cerințe va avea 

rezultatul scontat dacă între grădiniță și școală ar exista un parteneriat 

educațional durabil planificat.  

         Pentru realizarea obiectivului ce ține de examinarea și analiza actualei 

situații existente în IET privind parteneriatele educaționale am aplicat 

metoda analiza SWOT, cu scopul de a identifica părerea cadrelor didactice 

în necesitatea asigurării parteneriatului educaţional grădiniţă-şcoală în 

dezvoltarea şi integrarea cu succes a preşcolarilor în şcoală.  

În urma analizei SWOT s-au obţinut următoarele rezultate referitoare 

la relaţia dintre grădiniţă şi şcoală:  

 în 90 % (18 cadre didactice) din cazuri consideră că parteneriatul 

educaţional contribuie la ridicarea randamentului şcolar; 

 printre punctele forte au fost menţionat şi faptul că parteneriatul 

grădiniţă-şcoală contribuie la calificarea cadrelor didactice şi contribuie 

la calitatea educaţiei – 80 %, ceea ce constituie 16 cadre didactice, prin 

urmare aceasta are drept efect creşterea încrederii părinţilor în 

instituţiile şcolare;   

 60 % din respondenţi (12 cadre didactice) au menţionat că parteneriatul 

educaţional contribuie la formarea unui climat pozitiv în ceea ce 

priveşte relaţionarea educator-copil/elev-învăţător;  
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 75% dintre cadre didactice (15 dascăli) au menţionat că parteneriatul 

educaţional creează noi idei şi oportunităţi în consilierea părinţilor.  

Printre punctele slabe, cadrele didactice implicate în cercetare au 

menţionat:  

 45 % implicarea insuficientă a familiei suficient în educarea copiilor;  

 85 % (17 cadre didactice) consideră că insuficientă implicarea unor 

părinţi în activităţi desfăşurate la nivelul grădiniţei-şcolii, comunei;  

 80 % (16 cadre didactice) menţionează lipsa de comunicare a părinţilor 

cu copiii, cu cadrele didactice, ceea ce  poate avea repercusiuni asupra 

dezvoltării ulterioare a copiilor.  

Cadrele didactice implicate în chestionare consideră că parteneriatul 

educaţional oferă în calitate de oportunități:  

 posibilitatea creşterii randamentului şcolar (95%);  

 diversificarea activităţilor extraşcolare şi implicarea părinţior alături de 

copii/ elevi şi dascăli în desfăşurarea şi pregătirea acestora 85 % (17 

cadre didactice);  

 consilierea părinţilor de către dascăli, pentru  cunoaşterea copiilor şi 

înţelegerea problemelor dintre părinţi şi copii - 80 % (16 cadre 

didactice);  

 dezvoltarea personalităţii complexe a copiilor prin implicarea acestora 

în proiecte educaţionale diferite, concursuri, festivaluri -  65 % (13 

cadre didactice);  

 realizarea de parteneriate eficiente între instituţiile educaţionale şi 

familie -  55 % (11 cadre didactice).  

Deşi, cadrele didactice sunt convinse în beneficiile aduse de realizarea 

parteneriatului educaţional, printre ameninţări au fost menţionate asemenea 

indicatori ca: rezultate din ce în ce mai slabe ale elevilor la învăţătură - 85 % 

(17 cadre didactice); creşterea numărului elevilor  cu abandon şcolar 40 % (8 

cadre didactice); creşterea instabilităţii emoţionale şi lipsa de comunicare a 

elevilor şi preşcolarilor cu  părinţii, educatorii şi colegii 70 % (14 cadre 

didactice).  

La identificarea aspectelor funcţionale şi disfuncţionale în relaţia de 

parteneriat grădiniță-școală-familie, au fost realizate sondaje de opinii pe trei 

categorii de subiecți, care au inclus manageri ai instituțiilor şi cadre didactice 

din treapta învăţământului preșcolar și primar, părinţi (membri ai familiei).  

Rezultatele chestionării cadrelor didactice au înregistrat următoarele: 

Itemul 1. Care sunt parteneriatele educaționale derulate la moment ? 

Aspectele de colaborare şi parteneriat sunt: întâlniri cu scriitorii şi actorii de 

teatru organizează 14,2% de subiecţi; cu personalul medical – 12,6%; 

participă la conferinţe, traininguri, seminare, mese rotunde, asociaţii pentru 



 
114 

părinţi şi pedagogi, şedinţe metodice, concursuri cu caracter informativ – 

6,3%; organizează activităţi cu un caracter sportiv – 4,2%; vizionează 

spectacole de teatru, merg la muzeu, expoziţii, biserică – 7,8%; implică 

părinţii în organizarea excursiilor – 6,4% 

Itemul 2.Cine sunt partenerii cu care colaborați? 

Se colaborează eficient cu: grădiniţa de copii/școala – 44% de subiecţi; 

biblioteca – 28,4%; teatrul – 21,5%; biserica – 16,7%; Primăria, Direcţia 

Generală Educaţie, Tineret şi Sport, UPS „Ion Creangă”, Institutul de Ştiinţe 

ale Educaţiei – 13,9%; centrele de creaţie a copiilor din raion – 6,2%; şcolile 

de sport, asociaţiile nonguvernamentale – 3%. 

Itemul 3. Ce forme de lucru aplicați în colaborare cu alte 

instituții/familia? 

Cadrele didactice au răspuns astfel: şedinţele cu părinţii – 88,3%; 

convorbirile individuale – 20,2%; întâlnirile programate – 14,8%; 

convorbirile telefonice – 33,5%; activităţile nonformale – 11,5%; mesele 

rotunde pentru părinţi – 16,6%; vizitele la domiciliu – 9 %; alte activităţi – 

10 %. 

Itemul 4. Ce metode de lucru aplicați în diverse parteneriate? 

Cadrele didactice au răspuns astfel: conversaţia – 37,4% de subiecţi; 

discuţia individuală – 34,5%; convingerea, – 18,6%; CCC; chestionarea – 

17,6%; explicaţia – 16,7%. Dina analiza răspunsurilor vedem că metode 

aplicate de către cadrele didactice se referă doar la colaborarea cu părinţii: 

Itemul 5. Care metode le consideraţi eficiente în anumite parteneriate 

? Argumentaţi 

Cele mai eficiente metode aplicate de către cadrele didactice s-au 

referit doar la colaborarea cu părinţii: discuţia individuală – 41,5%; 

observaţia, dezbaterea, brainstorming-ul – 14,6%; conversaţia –19,7%; 

explicaţia,– 12,8%. 

Itemul 6. Părerea personală despre:parteneriatul grădiniță/școală-

familie. Ca și în analiza SWOT a fost menţionat faptul că parteneriatul 

grădiniţă-şcoală-familie contribuie atât la ridicarea nivelului de calificare a 

cadrelor didactice cât şi la prestarea serviciilor educaţionale de calitate – 80 

% prin urmare aceasta are drept efect creşterea încrederii părinţilor în 

instituţiile de învățământ.   

Rezultatele chestionării părinților sunt: 

Itemul 1. Cine dintre cei enumerați se ocupă mai mult de educaţia 

copilului dvs. în afara grădiniței/ şcolii (în ordinea descrescătoare): părinţii - 

60%; bunicii – 22,5%; alţi membri ai familiei - 16,5%; servicii private sau 

persoane angajate-1%? 
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Itemul 2. Enumerați activitățile pentru care ați fost solicitați să 

colaborați cu grădinița/ școala: şedinţele cu părinţii – 70 % de subiecţi; 

activităţile extraşcolare (iniţiere, organizare, desfăşurare) – 26,5%; 

amenajarea sălilor de clasă – 66 %; organizarea procesului educaţional – 12 

%; suportul financiar – 80 %; confecţionarea materialelor didactice – 4,2%; 

organizarea şi desfăşurarea matineelor şi a altor activităţi cu caracter 

educativ – 18,2%; excursiile – 17 %; masa rotundă – 3 %. 

Itemul 3. Care sunt metodele de comunicare cu educatorul/ 

învățătorul ?(bifați) 

a) întâlniri individuale – 43 %;     

b) convorbiri telefonice – 65%;    

c) vizite la domiciliu – 7 %; 

d) şedinţe comune cu părinţii -70% 

Itemul 4. Sunteţi mulţumit de succesele obţinute în grădiniță sau în 

şcoală de copilul dvs.? 

 a) da - 71 %;      b) nu – 5%;     c) parţial - 24 %. 

Itemul 5. Cât de des mergeți împreună cu copilul dvs. la: bibliotecă, 

teatru,muzeu, excursie. 

a) des - 10 %;    b) de la caz la caz – 36 %;    c) foarte rar -50%;   d) de loc 

(de fel)-4% 

Itemul 6. Părerea personală despre: parteneriatul grădiniță/școală-

familie. Părinţii şi-au exprimat opţiunile privind implicarea lor în luarea 

deciziilor referitor la educaţia copiilor în grădiniță/şcoală, la stabilirea 

relaţiilor de parteneriat cu instituția şi comunitatea apropiată, prin şi cu 

participarea tuturor factorilor educativi. Ei mai consideră că instituțiile 

colaborează cu familia mai mult (de ziua copiilor, de ziua familiei, de Anul 

Nou etc.) și unii agenţii comunitari colaborează cu familia episodic, de 

exemplu medicul de familie, poliția, biserica. 

Prin investigaţia efectuată am stabilit că şedinţele cu părinţii sunt 

frecvent practicate de către cadrele didactice din ambele instituții, se aplică 

și discuţiile individuale, convorbirile telefonice mai puțin vizitele la 

domiciliu, întâlnirile programate, activităţile nonformale. 

CONCLUZII 

1. Buna colaborare a grădiniţei cu şcoala face posibilă eficientizarea 

tranziția, adaptarea și succesul şcolar. Iar reprezentanţii instituţiilor 

şcolare au conştientizat faptul că, investiţia în educaţia copiilor, prin 

asigurarea continuităţii din grupa pregătitoare în clasa I prin asigurarea 

parteneriatelor educaţionale, are efecte benefice asupra dezvoltării 

copiilor ca personalităţi integre.  
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2. Realizarea parteneriatelor educaţionale conduce la creşterea motivaţiei 

atât pentru personalul didactic, cât şi al copiilor/elevilor, familiilor 

acestora. 

3. Analiza situției existente privind parteneriatele educaționale în 

instituţiile de educație timpurie şi şcolare ne vorbesc și despre un șir de 

probleme cum ar fi : 

 renovarea spaţiilor şi terenurilor de joacă pentru copii; 

 dotarea şcolilor şi a unităţilor preşcolare cu materiale şi mijloace 

didactice moderne. Este o nevoie resimţită de cadrele didactice şi care 

condiţionează în bună măsură oferirea unei educaţii de calitate; 

 dotarea mai bună a grupelor şi claselor ce ar oferi un plus de siguranţă 

şi confort copiilor şi cadrelor didactice; 

 şcoala, în analizele făcute, semnalează necesitatea susţinerii activităţii 

de educaţie preşcolară prin construirea unui program prelungit. Acest 

lucru presupune un efort consistent din partea autorităţilor locale: 

construirea spaţiilor, dotarea, angajarea de personal pentru susţinerea 

programului prelungit pentru pregătirea şi servirea mesei, 

supravegherea programului de somn; 

 sporirea numărului de calculatoare şi conectarea acestora la reţeaua de 

internet. 

4. O posibilă soluţie la aceste probleme ar fi crearea unor parteneriate 

comunitare durabile prin solicitarea unor sponsorizări sau proiecte 

investiționale cu finanțare externă. Deşi parteneriatul grădiniţă-şcoală în 

plan local este bine dezvoltat, eforturile pentru îmbunătăţirea acestuia 

trebuie să fie continue.  

RECOMANDĂRI 

Legătura dintre grădiniţă şi şcoală se realizează şi prin măsuri de ordin 

pedagogic, care acţionează în sfera tehnologiei didactice. Este vorba de 

asigurarea continuităţii în însăşi folosirea metodelor şi procedeelor didactice, 

în activitatea de învăţare, precum şi de intervenţii în formele de organizare a 

procesului de învăţământ în primul rând în lecţii. Astfel, este bine ştiut, că 

învăţătura, dominantă a vârstei şcolare este prezentă în diferite forme şi la 

vârsta preşcolară, ca izvorând din necesitatea de a satisface interesul, 

curiozitatea copilului pentru cunoaştere. În clasa I învăţătorul foloseşte jocul 

atât ca activitate de învăţare, cât şi ca mijloc de relaxare, de destindere 

pentru copii.  

Printre aspectele continuităţii grădiniţei cu şcoala nu sunt mai puţin 

importante cele care privesc formele de organizare şi desfăşurare a 

activităţii. În acest sens, experienţa dovedeşte că desfăşurarea unor activităţi 

comune cum ar fi:  
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 vizite la şcoală,  

 vizita şcolarilor în grădiniţă,  

 serbări comune,  

 plimbări şi programe distractive comune, contribuie la 

atenuarea distanţei dintre grădiniţă şi şcoală.  

Vizitele preşcolarilor în şcoală trebuie să fie bine organizate pentru a 

le produce o impresie plăcută şi puternică pentru a le stimula dorinţa vie de a 

deveni şcolari.  

Colaborând cu şcoala, educatoarea va putea să-şi analizeze mai 

profund şi mai obiectiv munca instructiv-educativă sub aspectele ei pozitive 

şi negative cunoscând rezultatele la învăţătură şi purtare a foștilor ,,elevi”, 

iar învăţătorul va căuta să nu piardă pe parcurs cunoştinţele însuşite în 

grădiniţă, implicarea activă a părinţilor în parteneriatele educaţionale și în 

susţinerea educaţiei copiilor la diferite nivele de școlarizare. 
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