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RUBRICILE REVISTEI: 

 SĂ NE CUNOAŞTEM MAI BINE! 

 

 PENTRU PĂRINŢI : 

- Cum aleg Grădiniţa? 
- Lucrăm împreună “Pălăria eco-manierelor” 

 

 DIN ACTIVITATEA NOASTRĂ 

-  Locul ,,Şcolii altfel” în educaţia copilului preşcolar 
- Proiectul „EcoȘcoala” 
 

 EVENIMENT 

- Concurs sportiv regional „LUMEA JOCULUI” 

- Concurs interjudetean „PREGĂTIȚI PENTRU PERFORMANȚĂ” 

- Festival județean „BAL MASCAT” 

 PUBLICAȚII OCAZIONATE DE ORGANIZAREA UNOR ACȚIUNI 

METODICE ȘI CULTURALE DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 

2017-2018 

- Conferinta Internațională ” Aspecte non-formale ale activităților 

școlare” 

- Simpozion județean „ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ IN 

INVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR” 

- Masă rotundă națională ”Modalități de stimulare a inteligenței 

emoționale în școală” Ediţia a IV 

 

 

Autorii îşi asumă în exclusivitate responsabilitatea pentru conţinuturi 
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 Unde şi  cum ne găsiţi? 

Grădiniţa noastră este situată pe str. Amaradia, nr.70 , Bl. F 5a  (lângă 
Colegiul Național ”Ștefan Velovan”)  
Tel./fax 0251 592583 
Facebook: Grădinița Curcubeul Copilăriei 
Web: www.gradinita-curcubeul-copilariei-craiova.com 

 
 Când ne puteţi găsi? 

Program de funcţionare : intre orele : 0700-1800 

Programul meselor : mic dejun (ora 900) + prânz (ora 1200) + gustare (ora 1600) 

 D
e ce să optaţi pentru  „Curcubeul Copilăriei”? 
 

- pentru că misiunea noastră  este excelenţa în procesul de educație într-un 

spectru foarte larg de discipline. Ne propunem să obţinem această excelenţă printr-

un climat intern stimulativ intelectual atât pentru copii cât şi pentru educatoare, 

climat care este sensibil la nevoile comunității. Grădinița recunoaşte necesitatea 

unui management  eficient al tuturor resurselor ei, indiferent de proveniența lor. 

-in viziunea noastră , Grădiniţa cu program prelungit ”CURCUBEUL 

COPILĂRIEI” Craiova urmăreşte să fie partenerul preferat al tuturor celor care 

doresc asigurarea unui învăţământ de calitate, deschis, flexibil, capabil să asigure șanse egale la educație tuturor 

copiilor, astfel încât aceştia să se integreze în şcoală şi în societate  

 
 Ce oferim? 

 
- Planul de învăţământ are o structură pe două niveluri de vârstă şi, în contextul unei învăţări centrate pe 

copil, încurajează eterogenitatea (abandonarea sistemului de constituire a grupelor pe criteriul cronologic). De 

asemenea, acesta prezintă o construcţie diferită, în funcţie de tipul de program al grădiniţei şi o delimitare pe 

tipuri de activităţi de învăţare: activităţi pe domenii experienţiale, jocuri şi activităţi didactice alese şi activităţi 

de dezvoltare personală.  

- Ordinea desfășurării activităților este flexibilă, cadrul didactic având libertatea de a opta pentru varianta 

potrivită ținând cont de mai mulți factori printre care și interesul copiilor pentru o anumita temă; 

- Activitățile se pot desfășura atât în interior cât și în exterior. 

- Oferim consultanţă specializată , prin prezenţa profesorilor consilier, itinerant (pentru copiii cu CES) şi de 

logopedie; 

-Avem spaţii diferenţiate/incăperi diferite pentru  activităţile de invăţare, odihnă şi servirea mesei; 

http://www.gradinita-curcubeul-copilariei-craiova.com/
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- Îmbinăm eficient invăţământul tradiţional cu elemente Montessori şi Step by Step (avem o grupă care 

funcţionează exclusiv pe această alternativă educaţională) 

 

 

Activităţi extracurriculare: 

          Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, 

urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul la 

viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea personalităţii. În acest 

sens suntem  deschişi spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme. 

 

Participarea la concursuri: 

       Participarea la orice fel de competiţie valorifică interesul pentru un anumit domeniu. Pregătindu-se pentru 

un concurs, copilul are ocazia să afle o mulţime de lucruri noi, pe care poate nu le-ar fi aflat dacă nu ar fi 

participat la competiţie. Astfel, un copil are ocazia să înveţe ce înseamnă perseverenţa, răbdarea şi 

responsabilitatea. Competiţia îl învaţă să facă faţă eşecului.  Un rezultat slab la un concurs sau ratarea unui loc 

pe podium pot fi ocazii de a învăţa să facă faţă eşecului.  

 

Parteneriate: 

         Factorilor educativi tradiţionali, familia şi şcoala, li s-au adaugat alţii noi, precum biserica, instituţiile de 

cultură, mass media, diferite centre de agrement, adică toţi aceia care asigură educaţia non-formală. Nu este 

posibilă în zilele noastre o existenţă izolată, în afara comunităţii, cu binele şi relele acesteia, deci o educaţie 

concepută şi derulată exclusiv în cadrul familiei sau numai între zidurile şcolii. 

 

Resurse 

Resurse materiale:                         

   - săli de clasă cu unică funcţionalitate                                                         

- dormitoare fixe pentru fiecare grupă                                                   

- grupuri sanitare şi vestiare pentru fiecare grupă              

- bucătărie proprie şi săli de mese                            

- curte de joc  spaţioasă                                            

Resurse umane:           

 -  cadre didactice  calificate  

 -  personal de îngrijire    

 - medic şcolar şi asistentă medicală 

  Activităţi opţionale:  

Limbi  străine și Dansuri  moderne       
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Grădiniţa se află pe strada Amaradia nr. 70 Bl.F 5a, la graniţa dintre cele două 

cartiere ale Craiovei, Brazda lui Novac (primul cartier în care s-au construit în Craiova 

blocuri de locuit) şi George Enescu (unul din cele mai noi cartiere ale Craiovei). 

 

 

 

Grădiniţa cu Program Prelungit ”Curcubeul Copilăriei” din municipiul Craiova a 

fost înfiinţată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj în anul 1980, având ca sediu 

blocul 175 din cartierul Craioviţa Nouă,  sub numele de Grădinința nr. 53. A funcţionat 

la această adresă până în anul 1987, când Întreprinderea Sere Işalniţa, ai căror angajaţi 

primiseră repartiţii de locuinţe în cartierul nou construit George Enescu, a mutat 

Grădiniţa nr. 53 din cartierul Craioviţa Nouă la adresa Str. Amaradia nr. 70, bl. F 5a, 

pentru a fi mai aproape şi a deservi cu uşurinţă nevoia de educaţie a copiilor anajaţilor 

intreprinderii. 

Din acest motiv, clădirea a fost revendicată de actualii proprietari ai 

Întreprinderii Sere Işalniţa, în anul 2003, urmând a fi chemată în procese, alături de 

Primăria Craiova, până în anul 2009. În această perioadă clădirea nu a beneficiat de 

investiţii din cauza proceselor de revendicare în care a fost implicată. 
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În anul 2009 procesul s-a încheiat în favoarea Primăriei Craiova şi implicit a 

unităţii însă situaţia economică a ţării şi totodată a Consiliului Local fiind precară, o 

lungă perioadă de timp nu s-au făcut invesiţii în clădire. 

Din fericire, în anul 2008, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Dolj, unitatea a fost 

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

”Reabilitarea şi Dezvoltarea Infrastructurii”, proiect naţional cofinanţat de Guvernul 

României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), în valoare de 105 mil. 

Euro şi  desfăşurat în intervalul 2007-2011. În urma acestui proiect, unitatea urma să 

abeneficieze de o cladire nouă situată în spatele Grupului Şcolar Energetic. 

La înfiinţare, grădinița a început activitatea cu un efectiv de 6 grupe cu program 

prelungit, 12 educatore, 12 îngrijitoare, un bucătar, un ajutor de bucătar, o 

spălătoreasă, un paznic şi un mecanic.  

Odată cu mutarea pe Str. Amaradia, efectivul grupelor s-a modificat atât ca număr 

cât şi ca structură având 3 grupe de program prelungit şi una de program normal. 

Conform noii legislaţii, în urma restructurărilor erau alocate 3 educatoare la 2 grupe de 

preşcolari, prin urmare numărul angajaţilor a scăzut astfel: 5,5 posturi de educator, 4 

îngrijitor, un bucătar , o spălătoreasă şi un mecanic. 

Din 1990 structura grupelor a fost de 3 grupe de program prelungit si 3 de 

program normal, îndrumate de 9 educatoare iar până in 2009 efectivul de personal 

nedidactic a rămas acelaşi şi anume 3 îngrijitori, un administrator, un mecanic şi un 

bucătar. Începând din 2005, cererea din ce în ce mai mare pentru program prelungit a 

făcut necesară creşterea numărului de grupe cu program prelungit şi diminuarea 

numărului de grupe cu program normal. 

Deşi în această zonă funcţionează incă două grădiniţe, Grădiniţa cu Program 

Normal “Ştefan Velovan” şi Grădiniţa cu Program Prelungit ”Voiniceii”, la 1 septembrie 

2016 unitatea noastră şi-a mărit structura, înfiinţând la solicitarea părinţilor în fiecare 

an o grupă de Educaţie Timpurie pe lângă cele 7 grupe, ceea ce ne confirmă calitatea 

serviciilor oferite şi mulţumirea beneficiarilor acestor servicii. 
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Dacă doriţi să devenim parteneri , priviţi-ne prin ochii lor : 
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“Fluturaşii”şi-au intins timid micile aripioare ,şi au  inceput călătoria către 

viitor.Nesiguri,dar curioşi , “fluturaşii” au luat loc pe scăunel, pentru inceput,au ascultat primul 

cântecel, prima poezie sau prima poveste spuse  de cele două doamne educatoare. Ca orice inceput 

,la grupa mică a fost greu fără MAMA,dar treptat printre lacrimi şi suspine au descoperit o nouă 

lume plină de activităţi interesante, au devenit prieteni ;au descoperit ce de lucruri  pot face micile 

lor mânuţe, că se pot bucura la aniversările colegilor , că işi bucură părinţii cu ce au aflat la 

“grădi” sau se pot amuza in timpul vizionării unui tetru de păpuşi sau film 3D! 

...Şi aventura abia incepe! Haideţi să le  fim parteneri in continuare in călătoria ce va 

continua cu grupa mijlocie ,apoi grupa  mare  şi va depăşi graniţele universului grădiniţei! 
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..se prezintă: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Buburuzele” curioase au descoperit o mulțime de lucruri noi ,fascinante: la  „grădi” ne 

jucăm invățând...învățăm să ne jucăm frumos unii cu alții, in clasă cu nenumăratele jucării, afară 

in curtea grădiniței cu aparatele de joc.. .invățăm să vorbim din ce in ce mai corect, să numărăm, 

să cântăm cântecele pentru copii și chiar săfacem spectacol la              serbări. Urmăriți-ne ! 
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Această toamnă a sosit și cu zumzet de albinuțe la grădinița ,,Curcubeul Copilăriei”. ... 

Mici, dar galăgioase albinuțele au ajuns timide si un pic plângăcioase în stupul lor de la grupa 

mică. Împreună cu doamnele educatoare vor învăța cât de gustoasă este mierea prieteniei si a 

jocului, de-alungul anului ce ni se așterne răbdător în față. Deși fericirea este un pic ștearsă de 

lacrimile despărțirii de minunata MAMA, toți suntem optimiști că vom învăța să zburăm 

împreună spre meleaguri nemaiîntânlite până acum, îmbrăcate în magie de basm, cântec, pictură . 

Poveștile, piesele de teatru, dansurile pe care le vom face aici, toate ne vor ajuta să devin cei mai 

buni prieteni . 
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Motto: ,,Să nu-i educăm pe copii pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari. Şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se 

adapteze.’’(Maria Montessori) 

   

 

 

 

 

 

 

Noi, Ursuleţii, suntem nişte puişori de urs foarte curioşi, harnici şi dornici de a învăţa 

lucruri noi. Deşi ne-a fost greu la început, grupa mică fiind presărată cu tristeţe, lacrimi şi mult 

dor de acasă, grădiniţa ne-a călăuzit paşii, modelându-ne, fiind pregătiţi acum să păşim în grupa 

mare. Vrem să devenim nişte urşi înţelepţi, pregătiţi pentru viaţă. De aceea, suntem foarte activi, 

implicaţi mereu în activităţi interesante alături de doamnele educatoare şi de părinţi. Pe lângă 

activităţile instructiv-educative specifice am participat împreună la activităţi deosebite precum: 

ateliere de creaţie, vizite, serbări, excursii, festivaluri, acţiuni ecologice. Acestea ne-au îmbogăţit 

cunoştinţele şi au consolidat relaţiile cu familia şi comunitatea. 

     Şi aventura continuă! Pentru că ursuleţii iubesc grădiniţa şi vor să devină nişte urşi curajoşi, 

hotărâţi şi isteţi! 
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Iepuraşii cei isteţi 

Elevi harnici ,indrăzneţi 

Pornesc iute , chiar acum 

Unde?pe-al învăţăturii drum 

Revenind cu drag la grădi, 

Azi promitem intr-un glas: 

Să fim veseli ceas de ceas, 

Impreună să muncim, 

In noul an sprinteni să fim! 
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Cu alaiul ei de frunze 

Iar la noi toamna soseşte 

Un moment la parta şcolii 

Pe copii ii urmăreştee 

Este mare entuziasmul 

Râde o rază-n ochişori 

Copilaşii azi aşteaptă 

Un nou an şcolar! 

Toată munca cea cu spor 

E a...CIUPERCUŢELOR!  
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Iubim invăţătura 

Ne place să muncim 

In tot ce ne propunem 

Mereu să izbândim! 

Increzători şi harnici 

Oneşti, buni şi frumoşi 

Avem un crez al nostru: 

Rămânem totdeauna 

Elevii inimoşi!! 
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Când lacrimile curg, 

     Şi nu le mai oprim, 

    Noi nu ne gândim, 

     Cã de la grãdiniţã  

      Multe lucruri o sã știm. 

 

 

     Noi o sã-nvãţãm, 

     Cu jucãrii  frumos sã ne jucãm 

      Poezii sã recitãm 

     Şi spre grupa mijlocie 

     Cu pași mãrunţi sã ne-ndreptãm, 

       De pitici nu o sã uitãm! 
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Am considerat necesară abordarea acestei teme deoarece înscrierea copiilor la grădiniţă este 

un subiect de maxim interes: toți părinții ai căror copii imdeplinesc condițiile de vârstaă încep să 

întrebe, să dea telefoane cunoscuților, să caute răspunsuri în altă parte decât ar trebui. 

Atunci când vine vremea să-ți înscrii copilul la grădiniță sau la școală te întrebi care ar fi 

locul cel mai bun pentru el. Tu vrei să-i oferi multe, dar nu știi dacă respectiva instituție 

îndeplinește condițiile dorite. Noi am alcătuit pentru tine un ghid care să te ajute să decizi mai 

usor: 

Criterii de alegere a grădiniței : 

 apropierea de casă (domiciliu) sau în drum spre locul de muncă al unuia dintre părinți; 

 faima despre educatoare bine instruite, afectuoase, calde, comunicative, care își fac meseria 

cu pasiune, dăruire și respect față de copii; 

 oferta educațională a grădiniței, care cuprinde: programul instructiv-educativ; proiecte 

educatțonale - alternative pedagogice;  

 activități opționale (limbi străine, gimnastică, cunoaștere PC);  

 programe de divertisment (spectacole, etc);  

 excursii, vizite, plimbări, colaborări cu comunitatea (școală, biserica, etc); 

 mediul fizic al grădiniței;  

 spațiul interior;  

 sala de grupă, grupurile sanitare, vestiar; mobilier;  

 materialele de joacă, panouri pentru anunțuri; 

 spațiul exterior (leagăne, tobogan, băncuțe, iarbă, flori etc); 

 recomandarea (sugestia) unui coleg (prieten) al părintelui (la aceeași grădiniță a avut și el 

copilul), cu motivatia de rigoare 

Director, 

Prof. Irina Maria Alexandru 
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Fie că au loc la grădiniță sau acasă, alături de familie, activitățile educative îl vor ajuta pe 

cel mic să-și dezvolte abilități care îi vor fi mai mult decât necesare mai târziu la școala și, în 

general, în viață. Ajută-l pe cel mic să-și dezvolte inteligența și abilitățile prin diverse activiăți 

educative.  

Îți dăm noi ajutor! Ai nevoie de: 

- o pălărie, fie nouă, fie veche - doar reciclăm! 

- diverse materiale, 

aparent cu sau fără uz; 

 - un pic de răbdare 

...multă bună-dispoziţie, şi iată 

ce ar putea ieşi:  
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        Locul ,,Şcolii altfel” în educaţia copilului preşcolar 

 

Formele de organizare ale procesului instructiv – educativ, activităţile instructiv-educative, 

reprezintă structura organizatorică, respectiv cadrul organizatoric de desfăşurare al activităţii 

educaţionale formale şi non-formale, ansamblul modalităţilor specifice şi operaţionale de derulare 

a acestui proces. (M. Ionescu, 2003). 

Multitudinea posibilităţilor practice de organizare a activităţii educative, precum şi 

posibilitatea combinării lor în vederea atingerii obiectivelor educaţionale, face necesară existenţa 

unui sistem al formelor de organizare a activităţilor instructiv – educative. 

Ştefan, M. (2003) precizează că oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin 

procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 

Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din 

procesul de învăţare preşcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, 

asupra dezvoltării copiilor. 

După o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educaţia de 

dincolo de procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale: 

 Educaţia informală, reprezentând influenţa incidentală a mediului social transmisă prin 

situaţiile vieţii de zi cu zi. Ne referim aici la educaţia în familie, dar şi la influenţa 

comunitaţii sociale, a grupurilor de prieteni, a mass – mediei (in special a televiziunii). Deşi 

lipsite de o structurare precisă şi de o proiectare sistematică, toate acestea au o mare forţă de 

înrâurire. 

 Educaţia non-formală, care se realizează fie sub egida unităţilor din sistemul de 

învăţământ, fie în cadrul unor organizaţii cu caracter educativ, independente de sistemul de 

învăţământ dar ale căror obiective educaţionale sunt în consonanţă cu cele ale grădiniţei. 
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Atât în cadrul nonformal, cât şi în cel informal apar numeroase tipuri de activităţi cu efect 

formativ. Între aceste activităţi există raporturi multiple. O activitate din cadrul informal, ca, de 

exemplu, o vizită cu părinţii la un muzeu sau la o expozitie organizată în localitate poate  deştepta 

interesele artistice sau tehnice ale copilului, care vor fi satisfăcute apoi în cadrul non-formal al 

unui cerc în unitatea de învăţământ. 

 Aceste interese se pot răsfrânge apoi în activitatea informală a unui grup spontan de 

prieteni, care au înclinaţii în domeniul respectiv. 

 O emisiune radiofonică sau un spectacol de teatru (deci tot activităţi informale) pot sugera 

copiilor activităţi interesante în cadrul extradidactic (un spectacol şcolar, de exemplu). Menţionăm 

aceste relaţii pentru a preciza că o activitatate extracurriculară nu poate fi înţeleasă în afara 

câmpului educaţional care o generează. 

Grădiniţa ca instituţie educativă, continuă educaţia copilului începută în familie, iar actul 

educaţional are rolul de a stimula şi valorifica talentul, aptitudinile, de a susţine comunicarea, de a 

încuraja competiţia şi asumarea de responsabilităţi în vederea dezvoltării şi formării unei 

personalităţi armonioase a copiilor încă de la cea mai fragedă vârstă. 
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Eco-Şcoala este un program pentru managementul mediului şi certificarea şcolilor care-l implementează, 

coordonat la nivel internaţional de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Inconjurător (FEE), ce reuneşte 81 de 

organizaţii din 68 de ţări, care acţionează la nivel naţional în domeniul educaţiei pentru o dezvoltare durabilă. 

Dintre acestea, în anul 2017, 67 de ţări au implementat Programul mondial ECO-SCHOOLS. Pe plan mondial, 

Programul este susţinut de Uniunea Europeană, UNESCO şi UNEP (Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu). 

   Programul Eco-Şcoala a debutat pe mapamond ca program-pilot, 

în anul 1994, pornind de la necesitatea implicării tinerilor în  găsirea de 

soluţii la provocările impuse de dezvoltarea durabilă la nivel local. Ȋn anul 

2017 au participat 51 454 de şcoli din lume, din care 16 941 

deţinCertificat de Eco-Şcoală şi Steagul Verde. Un număr de peste 19 

000 000 de copiii şi tineri,peste 1 400 000 de cadre didactice şi 13 221 de 

autorităţi locale dezvoltă acest program în lumea întreagă. 

   În România, Programul Eco-Şcoala a debutat în anul 1999 cu doar 5 

şcoli pilot, ajungându-se în 2009 la 424 de unităţi şcolare, sub coordonarea 

Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie, în calitate de membru cu 

drepturi depline al FEE. De-a lungul timpului, circa 850 de unităţi şcolare 

(grădiniţe, şcoli generale, licee, colegii, grupuri şcolare, şcoli speciale, 

cluburi sau palate ale copiilor) din România au derulat programul, la finalul 

anului şcolar 2016/2017 fiind active  un număr de 289. 

Scopul acțiunii este: formarea conștiinţei, conduitei și atitudinii ecologice a copiilor, părinţilor, cadrelor 

didactice și a membrilor comunităţii prin dezvoltarea de abilităţi de management al deșeurilor și menţinerea 

condiţiilor ecologice în școală și în împrejurimi şi  conştientizarea de către aceştia a  importanţei unei vieţi 

sănătoase. 
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Tema „Curtea grădiniţei” abordată şi în acest an școlar vizează  

demersuri în sistem integrat în abordarea activităţilor privind amenajarea 

spaţiului verde în interiorul și exteriorul grădiniţei. Am considerat că 

demersurile noastre în acest proiect trebuie să pornească din aproape spre 

departe începând cu schimbări aduse mediului intern și din imediata apropiere a 

grădiniţei respectiv curtea din faţa și din spatele grădiniţei. 

Experienţa dobândită în anul şcolar trecut în programul Eco-Şcoala,dar 

şi identificarea necesităţii încurajării unui regim de viaţă sănătos, ne-a încurajat să optăm anul acesta pentru încă o 

temă : ,,Viaţa sănătoasă”. 

Eco-codul nostru este: ,,Mâncarea sănătoasă şi curtea frumoasă/ Îţi fac viaţa armonioasă!” 

Declaraţia manieraţilor eco este: ,,Natura  de o vom ocroti,/ Sănătate vom primi./ Eco adulţi şi copii,/ Eco 

manieraţi vom deveni !’’ 

 În acest an ne putem mândri cu atingerea tuturor obiectivelor prin 

realizarea unor activităţi deosebite. În cadrul primei teme am desfăşurat o 

serie de activităţi care au contribuit la înfrumuseţarea spaţiului grădiniţei: 

activităţi de plantare flori şi pomi şi înfrumuseţarea balcoanelor cu jardiniere 

cu flori, activităţi de ecologizare, confecţionare de obiecte de decor pentru 

grădină, căsuţe pentru păsărele şi costume din materiale reciclabile, pictarea 

gardului din curtea din spate (spaţiul de joacă). În ceea ce priveşte viaţa sănătoasă am reuşit să introducem în 

meniul copiilor alimente bio şi gustări sănătoase, atrăgând furnizori de alimente cu produse eco si autohtone, am 

organizat activităţi de informare a copiilor la care a participat personal specializat (medic stomatolog, medic 

nutriţionist), dar şi concursuri sportive şi un carnaval al toamnei cu machete şi figurine din fructe şi legume.  

Sperăm ca rezultatele acestui program să ne motiveze ca împreună, cadre didactice, copii şi părinţi, să 

continuăm să luptăm pentru crearea şi menţinerea unui mediu curat şi plăcut, dar şi pentru formarea unor maniere 

ecologice sănătoase şi durabile. 
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În anul  școlar 2017/2018, Grădinița „Curcubeul Copilăriei”Craiova a organizat etapa județeană a  Concursului 

Regional „Lumea jocului” cuprins în CAERI 2018, NR.24986/2/22.01.2018 poziția 1664, domeniul sportiv.     
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Între multitudinea de concursuri propuse la nivel preșcolar proiectul ,,Pregătiți pentru performanță” și-a 

propus desfășurarea unei evaluări pertinente a copiilor de vârștă preșcolară având la bază o bibliografie de concurs 

ce  constituie totodată o linie orientativă pentru parteneri în pregătirea copiilor pe fiecare nivel/ grupă în parte. Se  

elimină astfel situațiile, frecvent întâlnite până acum, ca subiectele de concurs să nu corespundă cu tematica 

parcursă de educatoare la grupă la o anumita dată sau pe aceeaşi perioada de timp. Este primul concurs la nivel 

preșcolar care propune o tematică de parcurs în funcție de vârstă și nivelul de dezvoltare al preșcolarilor pentru o 

anumită perioadă de timp (aproximativ 1 semestru), subiectele şi baremele de corectare propuse de către 

educatoarele partenere se vor realiza pe baza unor condiții clar stabilite și temeinic documentate, itemii stabiliți vor 

respecta metodica în sensul formulării şi clarității pentru a fi înțeleși de copii. Subiectele se vor realiza conform 

normativelor metodologice de concepere respectând tematica, vârsta, gradul de dificultate şi timpul de lucru. 

Prin derularea acestui proiect ne-am propus realizarea unor activități prin care să dezvoltăm spiritul 

competitiv al copiilor, dar și să îi antrenăm în acțiuni în afara grădinițelor pentru a pune în contact copii din diferite 

medii și din diferite zone ale județului nostru, dar şi din alte judeţe. Aceste activități se doresc a fi o punte de 

legătură între copiii din mediul rural și cel urban, preambulul unor prietenii. 

 Scopul proiectului 

Stabilirea nivelului de pregătire a copiilor şi elevilor având o tematică prestabilită. 

Obiectivele specifice ale proiectului 

 Realizarea unei colaborări permanente între instituții și parteneri; 

 Evaluarea unor cunoștințe și deprinderi dobândite de preșcolari; 

 Cultivarea spiritului de competiție între copii; 

 Creșterea prestigiului școlii prin promovarea unui eveniment de calitate; 

 Realizarea unui schimb de experiență obținut prin conceperea și propunerea de subiecte; 

 Realizarea unui auxiliar didactic/ghid cu fișe de lucru. 

      Activitatea principală  a proiectului constă în organizarea unui concurs, la care participă toți copiii și cadrele 

didactice implicate în proiect. Acesta se derulează pe 2 nivele (preşcolar nivel I şi nivel II), dar și pe categorii de 

activitate/disciplină (matematică, educarea limbajului, cunoașterea mediului). 
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          Practica a dovedit că serbările sunt nu numai o activitate extracurriculară nelipsită în paleta 

activităţilor desfăşurate în cadrul grădiniţei, ci şi  poate cea mai iubită activitate de către copii. De asemenea, 

este adevărat faptul că serbarile sunt un prilej de bucurie şi pentru  părinţii care participă cu entuziasm la 

pregătirea şi desfăşurarea propriu-zisă a acestor activităţi.  
 Dincolo de memorarea versurilor şi recitarea, respectiv intonarea lor, serbarile presupun şi o gamă 

multicoloră de costume fanteziste create de copii împreună cu părinţii lor sub atenta îndrumare a educatoarei. Astfel 

serbarea stimulează latura estetico-creativa a copiilor, latura emoţională precum şi întărirea legăturii existente între 

copil-părinte-educatoare. Copiii poartă cu mândrie costumele pentru că au contribuit la crearea acestor „haine” 

speciale ce vor fi purtate doar cu acea ocazie, dar şi pentru că aceste „haine magice” le permit accesul în lumea 

minunată a poveştilor, ei devenind cu adevărat piraţi, sirene, prinţese, etc. De multe ori aceste costume scot la iveală 

scântei ale talentului  actoricesc al copiilor, talent care în desfăşurarea zilnică a activităţilor nu este mereu 

observabil. 

 Tot o realitate este şi faptul că respectivele costume îşi au vraja lor doar în cadrul restrâns al serbării şi 

puţină lume ştie de existenţa lor. Intenţia noastră ca organizatori ai Festivalului Județean de Costume de Serbare 

„Bal mascat” a fost să le facem cunoscute publicului larg pentru ca frumusetea şi originalitatea lor să constituie 

exemple de bune practici şi un prilej de bucurie pentru copii. Pentru că variantele constructiv estetice ale costumelor 

pentru Bal mascat marchează în mod fericit individul tot timpul vieţii, ne-am gândit  să redevenim copii, realizând 

câteva portofolii cu modele ale acestor costume.  

 

Scopul proiectului 

Cultivarea şi valorificarea potenţialului creator (imaginaţie, fantezie, creativitate) al preşcolarilor 

 

Obiectivele specifice ale proiectului 

 Realizarea unei expoziţii cu fotografii prin care sunt prezentate costume utilizate de cadrele didactice la 

serbările organizate cu diverse ocazii; 

 Dezvoltarea  simţului estetic, stimularea creativităţii copiilor, stimularea activităţii în grup ca suport al 

prieteniei; 

 Conştientizarea afectivităţii de grup ; 

 Identificarea propriilor valori şi a grupului/comunităţii din care fac parte; 

 Promovarea şi cultivarea tradiţiilor specific româneşti; 

 Participarea prescolarilor  la viaţa comunităţii din care fac  parte.  

       

Concursul este adresat preşcolarilor de la grupele mici, mijlocii și mari şi se desfășoară pe  3 secțiuni:  

 

I. fotografii costume și măști pentru serbări  

II. parada costumelor  

III. parada costumelor din materiale reciclabile 
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 In anul şcolar 2017- 2018 , Grădiniţa cu P.P. „Curcubeul Copilăriei” Craiova a 

găzduit Conferinţa Internaţională „Aspecte non-formale ale activităţilor şcolare”, 

precum şi masa rotundă naţională „Modalităţi de stimulare a inteligenţei emoţionale 

in şcoală.” 

Acţiunile s-au desfăşurat in parteneriat cu unităţi şcolare din alte 10 judeţe din ţară. La 

ambele evenimente au participat peste 100 de persoane, cadre didactice de la toate 

nivelurile de predare (preşcolar, primar, gimnazial şi liceal).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În continuare, vom prezenta lucrările trimise de participanții la activitățile șctiințifice și 

culturale organizate în anul școlar 2017-2018. 



24 
 

Ediţia a V-a 

 

Activităţile desfăşurate în acest program, prin structură, conţinut specific, sunt firesc complementare 

activităţii de învăţare realizată în sala de grupă. Acest gen de activităţi au o deosebită influenţă formativă 

asupra copiilor, în toate formele lor de organizare: plimbări, excursii, vizite, concursuri, spectacole, ateliere de 

teatru,arte plastice, etc. În cadrul acestor activităţi copiii se confruntă adesea cu situaţii noi, prin acţiuni directe 

în care sunt puşi în situaţia de a utiliza în diferite contexte, cunoştinţele sau abilităţile dobândite anterior.  

Ţinând cont de faptul ca astăzi, când trăim parcă în „secolul vitezei”, părinţii sunt mai ocupaţi, mai 

stresaţi pentru rezolvarea problemelor financiare, familiale, profesionale şi pun pe locul II (sau la întâmplare) 

educaţia propriilor copii,  cadrele didactice trebuie să se simtă răspunzătoare, nu numai pentru activitatea 

copiilor din unitatea şcolara, dar şi din afara ei. Tocmai de aceea considerăm că schimbul de idei cu privire la 

tipul de activităţi propuse, la planificarea lor, la modalităţile variate de punere în practică a acestora va 

contribui la optimizarea rezultatelor obţinute în urma desfăşurarii propriu zise a acestora în săptămâna 

destinată acestor tipuri de activităţi. 

 

Obiectivul general al activităţii/Scopul: Valorizarea experienţei didactice în perspectiva îmbunătăţirii 

demersului didactic 

 

Obiectivele specifice ale activităţii:  

 Accentuarea importanţei desfăşurarii activităţilor din cadrul saptămânii “Şcoala Altfel - Să ştii mai multe, 

să fii mai bun!”;  

 Familiarizarea cadrelor didactice cu specificul şi modalităţile de proiectare, organizare, evaluare a 

activităţilor desfăşurate în saptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun! ” 

  Împartăţirea opiniilor, viziunilor diferite asupra tematicii propuse; 

 Centralizarea unor propuneri de îmbănătăţire a legislaţiei şi regulamentului de desfăşurare. 

Conferinţa internaţională „Aspecte non-formale ale activităţilor şcolare” - sesiune de comunicări ştiinţifice 

dedicată cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi primar s-a desfăşurat pe 4 secţiuni:  

 Secţiunea I: “Activităţi organizate la nivelul unităţii/grupei/nivelului” 

 Secţiunea a II-a: „O săptămâna altfel”-proiectare saptămânală 

 Secţiunea a III-a: Exemple de bune practici în colaborare cu diverşi furnizori sau asociaţii - aspectul 

non-formal al educaţiei 

 Secţiunea a IV-a: The rol of the non-formal methods on the personal development (Rolul metodelor 

de lucru non -formale asupra dezvoltării personale a elevului 

 Secţiunea I: “Activităţi organizate la nivelul unităţii/grupei/nivelului” 
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NORME DE RELAȚIONARE ȘI COMPORTAMENT ÎN ECHIPĂ 

PE BAZA VALORILOR COMUNE 

 

Prof. STOIAN DANIELA CLAUDIA  

 Colegiul Tehnic Energetic din Craiova 

 

 Activitate desfășurată în colaborare cu Asociația ROI din București în cadrul programului “Ucenic 

Electrician” cu elevii din clasa aIXa profesională. 

 

I. Obiectiv  
 

1. Ce? Stabilirea unor norme de relaționare și comportament în echipă pe baza valorilor comune ale elevilor 

și agrearea unor modalități de a le respecta în timpul sesiunilor de lucru; 

2. Pentru ce? Creșterea conștientizării consecințelor etichetării și bullyingului, acceptarea diferentelor și 

creșterea toleranței  

3. Cum? exercitiu role-play; eroii mei; blazon (valori -> comportament). 

 

Logistica: 

● foi flipchart (furnizeaza liceul) 

● post-its  

● creioane colorate si carioci 

● scotch si lipici de hartie, lipici de perete 

● etichete nume  

● o minge mica 

● carti de joc 

● alte resurse ce vor fi stabilite ulterior (franghie, creta, esarfe, foi A4 etc) 

 

II. Design 

 Ora/ 

4MAT 

Activitate 

15 

min 

 Deschiderea sesiunii – Cercul infinitului – momente memorabile  

Facilitator: Luiza (Craiova) /Marian (Pitești)/ Stoian Daniela(Craiova)  

Ce?  Exercitiu folosit ca icebreaker (energizare, schimbarea stării), la inceputul unei 

sesiuni de invatare 

De ce? Este util sa nu se inceapa activitatea inainte ca fiecare participant sa se exprime. 

Acest exercitiu poate aduce informatii noi chiar si intr-un mediu in care oamenii 

se cunosc, in acest caz, legate de energia cu care vin. 

Pentr

u ce? 

Conectarea participantilor la inceputul evenimentului.  

Activitate ce seteaza contextul pentru restul activitatilor. 

Cum? O minge se arunca de la un participant la celalat si cel ce o primeste este rugat sa 

faca un pas inainte, sa răspundă la întrebarea: ”Ce anume îmi amintesc cu 

plăcere din ce s-a întâmplat la întâlnirea de data trecută?” 

15 

min 

 Exercitiu de “lucru in echipa” FRÂNGHIA (The Rope)    

Facilitator: Marian (Pitești)/Luiza și Daniela (Craiova) 

 Ce?  Exercitiu de lucru in echipa - in clasa sau afara daca vremea o va permite (de 

alocat timp pentru iesirea si intrarea in clasa) 
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De ce? Obiceiurile de comportament și relaționare existente fiecărui om se reflectă (de 

cele mai multe inconștient) în orice activitate practica a unei echipei. Pornind de 

la cum se comporta membrii echipei intr-o situatie impusa, participanții pot 

identifica acele norme sau reguli de lucru ale echipei: felul in care aceasta 

rezolva sarcinile, modul în care comunica între membrii acesteia si cum anume 

își alege liderul. 

Pentr

u ce? 

Cu totii participanții să-și identifice strategiile proprii de a lucra intr-o echipa 

precum și comportamentele care conduc la succesul echipei și care nu, urmând 

să isi insuseasca invatamintele pentru a deveni membri mai productivi ai 

echipelor in care lucreaza sau vor lucra. 

Cum? Într-o echipa mare se aleg cei care vor sa se joace si cei care vor sa fie spectatori 

1. Spectatorii se așază pe marginea spațiului ales pentru joc si nu comentează, nu 

răspund la întrebări, nu se implica de nici un fel 

2. Jucătorii se împart in: constructori si un arhitect: 

- Constructorii trebuie sa se lege la ochi astfel încât sa nu vadă nimic și trebuie 

sa creeze, folosind o sfoara (circa 2 m de jucător) o figura geometrica stabilita de 

către Facilitator in funcție de numărul de jucători. 

- In acest timp Facilitatorul da instrucțiunile Arhitectului – cel sau cea care s-a 

oferit voluntar și care va vorbi cu Constructorii pe parcursul jocului 

3. La momentul începerii jocului toți constructorii sunt deja legați la ochi 

4. Arhitectul îi pasează unui jucător (la întâmplare) toata frânghia (20-25 metri 

de frânghie la 10 participanți) 

5. Arhitectul le spune tuturor ce au de făcut - de exemplu: ”Aveți de făcut  o stea 

in 5-6 colțuri din frânghia care se afla la unul dintre voi” 

6. Tot Arhitectul le spune și cele 2 reguli  esențiale ale jocului:  (a) Arhitectul 

poate răspunde  doar la întrebări al căror răspuns este DA sau NU și (b) 

constructorii pot vorbi orice între ei și se pot organiza oricum doresc 

7. Constructorii construiesc conform regulilor si când au forma geometrică 

conform desenului din mana Arhitectului sau când expiră timpul alocat jocul se 

oprește 

15 

min 

 Debrief 

La finalul exercițiului, se așază toți participanții in cerc (coordonatorul, 

arhitectul, constructorii si spectatorii) si iar Facilitatorul le solicită să răspundă 

(folosind SRSR) la următoarea întrebare: ”Ce regulă de comportament v-a 

ajutat sau v-ar fi ajutat să lucrați mai bine împreună?” 

Unul dintre participanți (care se oferă voluntar) va scrie regulile sugerate de 

participanți pe tablă sau pe o foaie de flipchart iar Facilitatorul se asigură că sunt 

clare tuturor. 

Când lista este completă, Facilitatorul pune pe rând următoarele întrebări:  

”Este vreo normă cu care cineva nu este de acord? Și dacă da, de ce? Sau ce 

trebuie schimbat pentru a include acea normă?”  

”Cum veți proceda ca să țineți minte aceste regului de fiecare dată când ne 

vom întâlni să lucrăm împreună?”  

”Cine vreți să fie responsabil de verificarea respectării acestor regului?”  

”Cum veți proceda atunci când unul dintre voi va încălca una dintre 

reguli?” 

Recomandări 

Odată ce există consens echipa adoptă aceste norme ca norme pentru întâlnirile 

lor și toți sunt responsabili cu conformarea la aceste reguli. Se recomandă ca 

flip-chartul cu aceste norme să fie poziționat într-o parte vizibilă a încăperii, ca 

un memento. 

20 

min 

 Exercițiu Blazon (identificarea valorilor proprii) 

Ce?  Instrument prin care participantii isi identifica valorile personale, desenand un 

blazon 
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De ce? E nevoie ca fiecare membru al echipei sa vada în profunzime legatura dintre 

valorile sale si cele ale echipei din care face parte. In plus, s-a observat ca atunci 

cand comportamentele ce reflectă respectarea valorilor comune sunt identificate 

in echipa, sansele ca aceste comportamente sa continue in timp ce cresc.  

Pentr

u ce? 

Pornind de la valorile personale se identifica cele comune echipei, pentru a putea 

construi pe ele sentimentul de apartenenta si normele de lucru si comunicare. 

Cum? Fiecare participant primeste o foaie de hartie si creioane colorate, dupa care este 

invitat sa reprezinte grafic (desene, simboluri etc) blazonul reprezentativ pentru 

sine, prezentat in ideea unui regat de poveste, cu un nume si cu cele 3 valori 

principale. 

35 

min 

 Debrief  

Toti participantii isi prezinta blazonul in fata echipei, impartasind celorlalti 

valorile personale si povestea/explicatia desenului. 

Intrebari: 

Ce ati observat?  

Sunt lucruri in comun? 

 Dar diferente?  

Cum credeti ca se vor stabili valorile comune ale unei echipe? 

10 

min 

 Incheierea sesiunii – Cercul infinitului – momente memorabile  

Facilitator: Luiza (Craiova) /Marian (Pitești)/ Stoian Daniela(Craiova)   

Fiecare participant este rugat să răspundă la întrebarea”Care este cel mai 

valoros lucru pentru mine pe care l-am învățat în această oră?” 
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PREGĂTIREA  VIITORULUI  ADULT 

PENTRU  O  SOCIETATE  ÎN  CONTINUĂ  SCHIMBARE 

 

Prof.Vătui  Claudia 

Colegiul Tehnic Energetic-Craiova,Dolj 

                      Societatea contemporană se îndreaptă spre o epocă a schimbărilor profunde desfăşurate la 

intervale scurte de timp, o epocă despre care putem spune că este dominată de accelerarea continuă a ritmului 

de viaţă al omenirii. Şcolii îi revine sarcina de a pregăti viitorul adult astfel încât să vină în întâmpinarea 

nevoii de schimbare, să o anticipeze, să o dorească. Încă din şcoală copiii trebuie să aibă motivaţia de a se 

informa şi forma în spiritul valorilor pe care societatea le impune la un moment dat. 

Oricât de bine ar fi instruiţi oamenii şi oricât de creatori s-ar dovedi, apar la un moment dat noi şi noi 

dificultăţi. La acest lucru s-a referit Margaret Mead atunci când a vorbit despre faptul că ,,Nimeni nu va trăi în 

societatea în care s-a născut şi nu va trăi în cea pe care a cunoscut-o ca membru activ al ei.’’ Altfel spus, 

societatea se schimbă de câteva ori în decursul vieţii normale a unui om şi trebuie să facă faţă acestor 

schimbări. 

Dezvoltarea lumii contemporane este legată în mare măsură de modul în care educaţia poate să satisfacă 

cerinţele acestei dezvoltări. Oprindu-se asupra acestei idei, G. Văideanu afirmă: ,,dezvoltarea trece prin 

educaţie sau dezvoltarea se face cu ajutorul educaţiei sau nu se va realiza deloc’’. 

Învăţământul românesc actual  stă sub semnul timpului istoric pe care, împreună cu întreaga societate, îl 

parcurgem. ,,Şcoala românească se află în plin proces de reformă, atât pe plan funcţional, cât şi structural’’. 

Activitatea instructiv - educativă trebuie în aşa fel organizată încât elevii să găsească în interiorul acesteia 

resursele energetice necesare, motivele care să-i stimuleze permanent la acţiuni ce sunt compatibile  cu 

cerinţele vieţii sociale. 

                                 Programul „Şcoala altfel”este un început în a face şcoala mai atractivă, în săptămâna 27-

31.03.2017, care va fi dedicată activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare ,activităţi de educaţie 

nonformală, în cadrul programului numit "Şcoala altfel", în care nu se organizează cursuri conform orarului 
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obişnuit al unităţii de învăţământ, iar programul "Şcoala altfel" se va desfăşura în conformitate cu un orar special.  

Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor şi a cadrelor didactice în activităţi care să răspundă 

intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor, să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite 

domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul naţional, şi să stimuleze participarea lor la acţiuni variate, în 

contexte nonformale.  

Pot fi programate o mulţime de activităţi pe placul copiilor, în cadrul programului "Şcoala altfel" , şi anume:  

•  activităţi culturale;  

•  activităţi tehnico-stiintifice;  

•  activităţi sportive;  

•  activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, 

caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relaţii şi comunicare etc.);  

•  activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţa sănătos (inclusiv referitoare la dependenţa de calculator, 

siguranţa pe internet etc.);  

•  activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului (inclusiv colectare selectivă, economisirea energiei, 

energie alternativă etc.);  

•  activităţi de educaţie rutieră, PSI, educaţie pentru reacţii corecte în situaţii de urgenţă etc.  

Aceste activităţi se vor organiza sub diferite forme, ca de exemplu:  

•  ateliere de teatru, dans, muzica, arte plastice, educaţie media ţi cinematografică;  

•  competiţii organizate la nivelul şcolii, al grupurilor de şcoli, al localităţii sau 

al judeţului;  

•  mese rotunde, dezbateri;  

•  activităţi de voluntariat sau de interes comunitar;  

•  campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincvenţei juvenile/de prevenire a traficului de 

persoane etc.;  

•  proiecte comunitare, de responsabilitate socială;  

•  educaţie de la egal la egal (peer-education);  

•  schimburi de experienţă;  

•  vizite de studii;  

•  tabere/şcoli de creaţie sau de cercetare;  

•  parteneriate educaţionale şi tematice la nivel de unităţi de învăţământ, pe plan intern şi internaţional, pentru 

dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipa şi în proiecte. 

 

 

ȘTIU SĂ MĂ HRANESC SĂNĂTOS 

 

,,SĂNĂTATEA NU ESTE TOTUL, DAR FĂRĂ SĂNĂTATE TOTUL ESTE NIMIC”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(Schopenhauer) 

 

Profesor învățământ primar Tărîță Carmen 

                                                                                         Școala Gimnazială Mitocu Dragomirnei 

 

Alimentația reprezintă un obicei necesar supraviețuirii, dar, în același timp, atât de periculos dacă este realizată în 

mod necorespunzător. 

 Un proverb egiptean ilustrează foarte bine acest lucru ,, Jumătate din ceea ce mănânci te ajută să trăiești,cealaltă 

jumătate, îl ajută pe doctorul tău să trăiască.” 

Alimentația rațională presupune pe lângă satisfacerea nevoilor integrale ale trebuințelor nutritive și asigurarea unor 

produse alimentare salubre. Factorii nutritivi reprezintă componentele de bază din care sunt alcătuite alimentele. 

Acești factori nutritivi sunt:proteinele, lipidele, glucidele, sărurile minerale, vitaminele și apa. Sunt mai multe 

tipuri de hrană care îndeplinesc diferite funcții,cum ar fi asigurarea creșterii sau furnizarea energiei.Fără o 

aprovizionare regulată cu hrană,care este utilizată drept combustibil corpul și-ar înceta funcționarea. O alimentație 

echilibrată, în care să avem toate tipurile de hrană, este importantă pentru a fi sănătoși. 

               Efectele secundare ale unei alimentații defectuase pot fi observate prin apariția bolilor, care generează o 

multitudine de tulburări sau modificări mai grave în normala funcționare a organismului. Efectele negative nu apar 

când alimentația este rațională și când se consumă o rație alimentară corespunzătoare nevoilor organismului în 

raport cu vârsta, cu sexul, cu starea fiziologică, cu condițiile de muncă și de mediu. Trebuie înțeles că hrana mai 

complexă, necesară și suficientă din punct de vedere calitativ și cantitativ oferă indiciile unei dezvoltări fizice și 

intelectuale mai bune. 
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                   Trebuie să mâncăm astfel încât să asigurăm un aport cantitativ( necesar caloric )și calitativ (principii 

nutritive) adecvat. Trebuie să existe un echilibru între glucide, lipide, proteine.Sursele de glucide sunt reprezentate 

de:cereale și produsele  din cereale, legume,fructe, zahăr și produsele zaharoase. Lipidele vegetale sunt uleiurile de 

floarea-soarelui, de măsline,soia, iar cele animale sunt untul, smântâna,untura, gălbenușul de ou, 

cașcavalul.Trebuie combinate proteinele vegetale cu proteinele animale. 

Prelucrarea termică a alimentelor are un rol important.Se recomandă prepararea alimentelor prin fierbere, 

înăbușire, coacere și nu prin prăjire. Fructele și legumele se recomandă a fi consumate preponderent proaspete. 

Trebuiesc evitate produsele care,în exces, pot dăuna grav sănătății:grăsimile, dulciurile, alimentele fast-food și 

băuturile răcoritoare.Stilul de alimentație în grabă, cu produse fast-food, încărcate cu grăsimi, cărnuri și zaharuri, 

predispune la dependență,prin declanșarea în creier a unor reacții care conduc la supraalimentație, 

obezitate.Obezitatea nu este numai o problemă estetică, ci și o afecțiune extrem de gravă, care duce la complicații 

cu unele boli cronice, reduce randamentul în activitățile fizice și intelectuale, favorizează îmbătrânirea prematură. 

               Alimentația și obiceiul de a mânca sunt cele care se repetă cel mai constant de-a lungul vieții și sunt 

procese conștiente, voluntare și de aceea educabile .Pornind de la acest fapt am inițiat o campanie numită,,Știu să 

mă hrănesc sănătos”.Acesta s-a desfășurat în colaborare cu elevii a două clase și părinții acestora. 

              Scopul campaniei a fost dezvoltarea unui stil de viață sănătos,a unui comportament corect referitor la 

consumul alimentelor sănătoase,conștientizarea importanței fructelor și legumelor în menținerea sănătății 

organismului prin antrenarea elevilor, părinților și a cadrelor didactice într-un exercițiu de dezvoltare a 

capacităților de relaționare prin desfășurarea unor activități diverse. 

         Obiectivele campaniei au fost: 

-educarea elevilor pentru un stil de viață sănătos prin stimularea consumului de fructe și legume, precum și a altor 

alimente proaspete  

-dezvoltarea capacității de cooperare prin antrenarea elevilor și părinților lor într-o gamă largă de activități 

specifice temei proiectului 

-utilizarea resurselor educaționale școlare și extrașcolare în scopul permanentizării cunoștințelor dobândite despre 

alimentația sănătoasă 

-dezvoltarea competențelor și practicilor sociale de acțiune. 

 Campania s-a desfășurat după un program prestabilit care a cuprins mai multe activități. 

Prima activitate a constat în prezentarea alimentelor sănătoase, a unor moduri de a le prepara, și de a le servi 

.Acestă activitate a fost o reușită datorită participării a unor părinți cu înclinație spre gastronomie. 

                                Următoarea activitate a constat în realizarea unor colaje și desene pentru promovarea 

consumului de fructe și legume.Elevii au reușit să realizeze lucrări deosebite dovedind că au multă imaginație și 

creativitate. 

                                  O activitate care a dovedit că elevii au fost foarte receptivi și interesați de tema campaniei a 

fost concursul de cunoștințe teoretice privind alimentația sănătoasă. 

              Ultima parte  i-a adus împreună pe elevi și pe părinții lor. Ei au trebuit să realizeze exponate culinare 

pentru o expoziție. 

          Cred că acestă campanie,,Știu să mă hrănesc sănătos” a avut succes deoarece a adus o îmbogățire a 

cunoștințelor despre modul cum se poate adopta un stil de viață  sănătos prin intermediul alimentației.S-a încercat 

sensibilizarea părinților și dezvoltarea responsabilității pentru menținerea sănătății proprii cât și celor din familiile  

lor prin promovarea faptului că sănătatea nu înseamnă numai absența bolii, ci și un mod de viață echilibrat. 

 

Bibliografie 

-Naroși, IoanLeon,Călugăru,Daniela,Ghidpentru cadre 

didactice,,EducațiepentruSănătateînȘcoalaRomânească”,editura S.A., 2004 

 

 

 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL 

„ Vestitorii Crăciunului” 

Profesor  Velica Emilia Gabriela- Școala Gimnazială Specială „Sf. Mina” 

Profesor Elisaveta Veronica Jiroveanu- Şcoala Gimnazială Specială „Sf. Mina”  

ARGUMENT 

 În zilele în care trăim este mai firesc să se întâmple un lucru rău decât un lucru bun, aşadar, acum în prag 

de sărbători, ar trebui să găsim o cale de a ne apropia, mai mult, de cei dragi, de a aprecia fiecare moment petrecut 

alături de ei şi de a împărţi zâmbete tuturor oamenilor din jur. 



30 
 

Ca în fiecare an, luminatul praznic al Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos ne umple sufletul de o 

negrăită bucurie duhovnicească, pentru că această zi reprezintă împlinirea făgăduinţelor pe care Dumnezeu le-a dat 

oamenilor de la început, ca îndemn de căldură pe drumul ce duce spre mântuire. 

 Am considerat că este nespus de important  şi binevenit să vă facem cunoscute talentul şi dragostea 

pentru frumos a copiilor noştri, motiv pentru care am propus acest proiect, în perspectiva bucuriilor aduse de 

magia Crăciunului. 

Vă dorim din suflet să vă bucuraţi de copiii dumneavoastră, să vă dea Dumnezeu putere şi sănătate, să îi 

creşteţi şi să le vegheaţi fiecare pas al vieţii.  

SCOPUL PROIECTULUI 

Potenţialul artistic, creator al copiilor din Școala Gimnazială Specială „Sf. Mina” identificat si valorificat 

eficient prin activitati ocupationale inovative propuse in cadrul acestui proiect. 

OBIECTIVE SPECIFICE 

 Un numar mare de copii/elevi, profesori, părinți și reprezentanți ai instituțiilor partenere implicaţi 

în activităţi extracurriculare, in perspectiva promovarii incluziunii în societate a elevilor cu C.E.S.;  

 exemple de bună practică privind proiecte/activități educative de succes promovate la nivelul 

comunității locale; 

  interesul deosebit al copiilor pentru înţelegerea şi pǎstrarea  tradiţiilor legate de Sfânta Sǎrbǎtoare a 

Naşterii Domnului promovat în cadrul școlii, al comunității municipale; 

 nivel ridicat de expresivitate si creativitate al copiilor/elevilor implicați în activitățile proiectului. 

Cadre didactice implicate în proiect :... 

Toate celelalte cadre didactice din școală sau partenere  implicate în proiect vor încheia un contract 

de voluntariat și vor primi adeverință că au participat ca organizatori în activitățile proiectului. 

PARTENERI:... 

GRUP ŢINTĂ  

Elevi, cadre didactice, părinţi ai copiilor Școlii Gimnaziale Speciale „Sf. Mina” 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE:...... 

Etape pro proiect/în implementarea proiectului 

- întocmirea proiectului; 

- prezentarea proiectului în şedinţele de consiliu profesoral, comisie metodică, cerc pedagogic, consfătuiri; 

- iniţierea parteneriatului cu ceilalți parteneri; 

-consultări pentru stabilirea programului activităţilor; 

-avizarea proiectului; 

-desfăşurarea activităţilor propuse de proiect; 

-evaluare şi raport final. 

Descrierea activităţilor proiectului: 

Activitatea nr. 1 

Titlul activităţii: Workshop cu tema „Confecționăm împreună ornamente” 

Data / perioada de desfăşurare: .....  

Locul desfăşurării: Clubul Școlii Gimnaziale Speciale „Sf. Mina” 

Număr de participanţi: 10 profesori, 30 elevi, 10 părinții 

Responsabili:  

Metode / mijloace de realizare: prezentarea materialelor primite de la sponsorul Asociația CORNUL 

ABUNDENTEI și a proiectelor pentru confecționarea ornamentelor. 

Modalităţi de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, evaluarea calitativă a 

materialelor, proiect final. 

Descrierea activităţii: Activitatea îşi propune introducerea grupului țintă în ideea proiectului și instructajul 

acestora . Elevii împreună cu părinții lor și cu profesorii voluntari vor confecționa ornamente pentru 

Crăciun. 

Activitatea nr. 2 

Titlul activităţii: Atelier de lucru 

Data / perioada de desfăşurare: în fiecare sâmbătă a săptămînii din perioada  

Locul desfăşurării: Clubul Școlii Gimnaziale Speciale „Sf. Mina”, săli de clasă 

Număr de participanţi: 10 profesori, 30 elevi, 10 părinți 

Responsabili:  

Metode / mijloace de realizare: confecționarea de ornamente pentru pomul de Crăciun in acord cu 

imaginatia, creativitatea, abilitatile grupurilor tinta 
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Modalităţi de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, evaluarea calitativă a 

materialelor realizate, proiect final 

Descrierea activităţii: Activitatea propune confecționarea, în parteneriat elevi cu CES- părinți- profesori, de 

ornamente, pentru pomul de Crăciun, folosind materiale oferite de Sponsorul Asociația CORNUL 

ABUNDENTEI  

Activitatea nr. 3 

Titlul activităţii: Participarea la Târgul de Crăciun, din incinta Electroputere Mall Craiova, pentru 

comercializarea ornamentelor confecționate 

Data / perioada de desfăşurare: ....... 

Locul desfăşurării: Electroputere Mall Craiova  

Număr de participanţi: 10 profesori, 30 elevi, 10 părinți 

Responsabili:  

Modalităţi de evaluare: cantitatea produselor comercializate. 

Descrierea activităţii: Activitatea propune realizarea unei prezentări cu vânzare a ornamentelor 

confecționate de participanții la activitatea 2. 

Activitatea nr. 4 

Titlul activităţii: Sărbătoarea Crăciunului 

Data / perioada de desfăşurare: ...... 

Locul desfăşurării: Clubul Școlii Gimnaziale Speciale „Sf. Mina” 

Număr de participanţi: 10 profesori, 30 elevi, 10 părinți 

Responsabili: ..... 

Metode / mijloace de realizare: petrecere pentru copiii din cămin care rămân în perioada vacanței în incinta 

școlii, petrecere realizată cu fondurile obținute la activitatea 3. 

Modalităţi de evaluare: proiect final 

Descrierea activităţii: Activitatea propune organizarea si desfasurarea unei petreceri cu invitați surpriză, cu 

multe colinde și cu brad împodobit pentru elevii din căminul școlii. 

Rezultate aşteptate: 

Rezultate cantitative: 

-numărul mare de elevi participanţi la activităţi; 

- fonduri suficiente pentru organizarea petrecerii; 

Rezultate calitative: 

-calitatea deosebita, reala a relației elev/școală- familie- comunitate; 

-nivel de cunoastere semnificativ ridicat/imbunatatit al elevilor, instruiti într-un mediu relaxat, ne-coercitiv, 

prin metode active; 

- potenţialul creativ al participanţilor valorificat constructiv; 

- spiritul competitiv şi de lucru în echipă al participantilor, dezvoltat; 

-potenţialul de adaptare, al elevilor, la situaţii noi de comercializare și ofertare, dezvoltat si valorificat; 

-abilităţi dezvoltate de căutare şi filtrare a informaţiilor, ale participantilor la proiect; 

-relatii parteneriale functionale intre grupurile de participanţi la activitatile proiectului,  bazate pe prietenie, 

toleranţă, comunicare, cooperare. 

Monitorizarea şi prezentarea rezultatelor proiectului: 

- constituirea echipei de monitorizare; 

- chestionare şi teste de selecţie a participanţilor la proiect; 

- liste de prezenţă; 

- întâlniri de lucru pentru evaluări intermediare; 

- raport final. 

Promovarea şi mediatizarea proiectului: 

- convorbiri directe cu elevi, părinţi, cadre didactice, institutii/ parteneri; 

- prezentarea proiectului în cadrul comisiilor metodice, cercurilor pedagogice; 

- invitarea la activităţi a reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean şi a partenerilor implicați; 

- promovarea proiectului în mass-media,  pe site-ul școlii și al instituțiilor partenere 

Diseminarea proiectului: 

- articole şi fotografii publicate în presa locală; 

- schimburi de experienţă cu şcoli care nu sunt implicate în proiect, în cadrul cercurilor pedagogice; 

 

SCOALA  ALTFEL-”SĂ ȘTII MAI MULTE,SĂ FII MAI BUN” 

PROF. Lupu MarianaGRĂDINIȚA PP ”LICURICI”-GALAȚI 
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PROGRAMUL  ACTIVITATILOR  EDUCATIVE          EXTRACURRICULARE  SI  EXTRASCOLARE 

 

                 Motto : ,,Visez o scoala in care sa nu se predea, la drept vorbind, nimic. Sa traiesti linistit si cuviincios, 

intr-o margine de cetate, iar oamenii tineri, cativa dintre oamenii tineri ai lumii, sa vina acolo pentru a se elibera 

de tirania profesoratului. Caci totul si toti le dau lectii. Totul trebuie invatat din afara si pe dinafara, iar singurul 

lucru care le e ingaduit din cand in cand e sa puna intrebari. Dar nu vedeti ca au si ei ceva de spus? De marturisit 

ceva? Si nu vedeti ca nu avem intotdeauna ce sa le spunem? Suntem doar mijlocitori intre ei si ei insisi...Dar nici 

asta nu trebuie sa le fie spus.’’ (Constantin Noica) 

SCOPUL PROGRAMULUI: 

-

 im

plicarea tuturor copiilor, prescolarilor / scolarilor, si a cadrelor didactice in activitati care sa raspunda intereselor si  

preocuparilor diverse ale acestora, sa puna in valoare talentele si capacitatile copiilor in diferite domenii si sa 

stimuleze participarea lor la actiuni variate, in contexte nonformale. 

OBIECTIVE SPECIFICE PROGRAMULUI: 

- să 

dezvolte preșcolarilor abilitati de a proiecta si desfasura in echipa activitati variate, in cadrul grădiniței si in 

comunitate; 

- să 

promoveze imaginatia si creativitatea verbala a elevilor; 

- să 

disemineze modelele de buna practica identificate in cadrul programului; 

- să 

promoveze valorile culturale si traditionale ale poporului roman; 

- să 

dezvolte atitudini pozitive, civice si responsabile; 

-       să participe la manifestările culturale, ateliere de creaţie artistică, ştiinţifică, competiţii sportive; 

-    să se implice în desfăşurarea atelierelor de creaţie plastică, colaj, artă fotografică, cunoaştere; 

-         să promoveze valorilor umanitare, de voluntariat, caritate, implicare activă în societate; 

-          să promoveze competitivitatea. 

GRUP TINTA: 

- preșcolari,  

- cadre didactice 

BENEFICIARI  INDIRECTI: 

- parintii prescolarilor; 

- cadrele didactice; 

- comunitatea locala. 

DURATA PROGRAMULUI: 

- 1 săptămână 

PROIECTE / ACTIVITATI : 

1. Parteneriate cu alte grădiniţe: 

 SNAC -voluntariat -Vizită la Grădiniţa PN Fundeni 

 Proiect educational: ”PRIETENIE, ZAMBET, BUCURIE”, spectacol pentru copiii din Grădiniță 

44 

2. Vizitare şivizionare film 3D la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii;  

3. Concurs ”LICURICI ISTETI”- concurs de cunostinte generale,  

-”MIŞCARE ŞI SĂNĂTATE”- intreceri si jocuri sportive în curtea grădiniţei, 

4. -Proiect Educaţional „PRIETENIE, VESELIE”–vizită la Grădiniţa PP „Parfumul Teilor”,grupa mijlocie 

PP; 

5. „LA ZOO”-Vizită la Grădina Zoologică Gârboavele”, 

 PARTENERI: 

- Inspectoratul Școlar Județean Galați 

- Grădina Zoologică 

- Grădiniţa PP „Parfumul Teilor”-Galaţi 

- Grădiniţa Fundeni 

- Grădinita PN. nr. 44 
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- Teatrul Dramatic „Fani Tardini” 

- Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii 

- Părinți 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: 

- Grădinița PP. ”LICURICI”-Galati, Grădina Zoologică 

 

RESURSE:  

 MATERIALE: fise de concurs, costume, premii,cadouri, 

 FINANCIARE:autofinantare, donatii, sponsorizari: 

 DE TIMP: o saptamana 

MONITORIZARE: 

- Minute 

- Procese-verbale 

- Diplome 

- Catalog prezenta si pontaj 

- fotografii 

- Grafice. 

FINALITĂȚI: 

-discutii in grup 

-Climat emotional intre copii 

-bucuria de a avea un castig 

-pregatirea pentru concursul judetean ”Sportivi in Tara Piticilor” 

-bucuria de a intalni iepurasul de Paste 

-au primit daruri 

EVALUAREA: 

-discutii de grup; 

-inregistrarea observatiilor; 

- parada costumelor de carnaval 

-expozitii; 

-concursuri; 

-,,artefacte’’-rezultatele materiale ale activitatilor; 

-analiza activitatilor in Consiliul Profesoral. 

 

“ O SĂPTĂMÂNĂ DIFERITĂ PENTRU COPII” 

                                                             Prof. înv. preşcolar Pădurean Roxana Bianca 

Prof. înv. preșcolar Pădurean Claudia 

                                                             Grădiniţa cu P.P. Nr. 2 Şimleu Silvaniei 2017 

Atmosfera din "Săptămâna altfel", o premieră pentru învăţământul românesc, a fost una specială, fiind 

trăită atât de copii, cât şi de educatoare cu sentimentul câştigării unor experienţe noi. 

          Copii veseli, dornici de a participa la orice acţiune, de a experimenta sau exersa, profesori dispuşi să 

socializeze cu elevii lor, într-un context non-formal, atipic pentru învăţământul românesc, dar inovator, destins, 

prielnic pentru cunoaştere şi fixarea unor relaţii "poate mai umane" decât se pot stabili în cadrul unei ore de curs. 

"Şcoala Altfel", privită iniţial ca o săptămână pierdută, a fost un pas spre întărirea relaţiei profesor - elev, în 

absenţa presiunii clopoţelului, a lecţiei care trebuie parcursă în 50 de minute, a ceasului ce merge prea alert între 

momentul "Bună ziua, luaţi loc!" şi "Sunteţi liberi, bună ziua!". 

"Din perspectiva profesorului care stă deja de nouă ani la catedră, iniţial am simţit apăsarea unei săptămâni 

pierdute, ceea ce înseamnă foarte mult în condiţiile unei singure ore pe săptămână la clasă. Dar, ulterior, pe măsură 

ce am închegat orarul liceului, pe măsură ce activităţile au început să se deruleze, am fost surprins de un sentiment 

pe care nu am mai avut niciodată ocazia să îl traiesc. Acela al lipsei presiunii unui clopoţel, a schemei, a tablei, a 

lecţiei care trebuie parcursă în 50 de minute, a ceasului care merge parcă mult prea alert între momentul «Bună 

ziua, luaţi loc!» şi «Sunteţi liberi, bună ziua!». Pot spune că m-am simţit relaxat făcând tot ceea ce îmi place şi îmi 

dă viaţă, formare şi educaţie cu, printre şi alături de copii!", povesteşte profesorul de biologie la încheierea 

"săptămânii altfel". 

"Şcoala Altfel" a fost o combinaţie de şcoală şi de timp petrecut într-un mod plăcut cu elevii în faţa cărora 

învăţătorii şi profesorii sau săptămână de săptămână cu catalogul în faţă. Ultimele cinci zile au fost pentru 

profesori o ocazie de a-i cunoaşte mai bine pe elevi, de a întări relaţia cu aceştia. 
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               În ciuda scepticismului iniţial cu privire la această săptămână, părerea generală este una pozitivă. 

“Săptămâna altfel" a schimbat rutina şcolii, a permis exprimarea spiritului creativ şi a antrenat spiritul de echipă. 

Deşi veneau la aceeaşi şcoală, în aceleaşi săli de clasă, vedeau aceiaşi colegi şi profesori, făceau ceva cu totul 

diferit, învăţau altfel. 

Micile dezamăgiri legate de aglomeraţie sau timpul care s-a scurs parcă prea repede nu au reuşit să 

umbrească starea generală de bine ce i-a cuprins de-a lungul acestor zile. 

              Indiferent de ce meserie o să avem în viitor, fie că o să devenim medici, jucători de fotbal sau avocaţi, ar 

trebui să nu ne mărginim la a fi doar atât. Idealul oricăruia dintre noi trebuie să fie un om universal cu multiple 

cunoştinţe şi abilităţi. Proiectul «Şcoala Altfel» ne-a învăţat exact ce anume avem de făcut în această privinţă. Ne-

a fost foarte greu să ne hotărâm la ce activităţi să participăm: puteam să învăţăm despre acordarea primului ajutor, 

să vizionăm filme în limba franceză, să jucăm volei sau şah şi multe altele. Indiferent de activitatea pe care o 

alegeam, ştiam cu certitudine că vom avea ceva de învăţat în orele petrecute acolo. Am învăţat cât de important 

este ajutorul imediat pe care îl putem da unei persoane aflate în pericol şi că ne putem întâlni cu această situaţie 

oricând, iar acum suntem pregătiţi atât teoretic cât şi practic. Am învăţat că trebuie să alegem cu foarte mare 

responsabilitate drumul pe care îl vom urma în viaţă şi că, indiferent de ce carieră o să avem, banii nu trebuie să fie 

un scop, ci doar un mijloc. Vizitele la operă, la teatru sau la muzee ne-au atras atenţia asupra nevoii de cultură, 

asupra faptului că există o lume şi dincolo de Facebook. Activităţile desfăşurate în cadrul acestei săptămâni ne-au 

dat ocazia să învăţăm lecţii importante, lecţii care, pe măsură ce vor fi aprofundate, ne vor ajuta să ne formăm ca 

oameni. 

 

 

PROIECT„MESERIA-BRĂȚARĂ DE AUR” 
Prof. Fetco Ana Aurica 

Grădinița cu Program Prelungit nr. 8 Sighetu Marmației 

Argument: 

 Meseriile adulţilor constituie o temă fascinantă pentru cei mici datorită curiozităţii pe care aceştia o au faţă de 

munca părinţilor, rezultatele acesteia şi beneficiile ei în plan personal şi social. Copiii transpun în jocurile lor 

aspecte specifice diferitelor profesiuni şi prin imitaţie dezvoltă relaţii ce se stabilesc în câmpul muncii: colaborare, 

relaţionare, comunicare. Pentru a putea oferi copiilor  situații de învățare creative și interesante în ceea ce privește 

meseriile, trebuie să-i învățăm să observe cu mai multă atenție ceea ce se întâmplă în jurul lor, să-și pună întrebări, 

să caute răspunsuri și mai ales să-și formeze anumite deprinderi, atitudini și comportamente. Dorința copiilor de a 

observa în mediul real cum își exercită adulții profesia și cum arată locul lor de muncă, precum și să găsească 

răspunsuri la diferite întrebări ne-a determinat să demarăm un proiect pe care l-am intitulat: „Meseria, brăţară de 

aur”. 

 Aducerea preşcolarilor în mediul social, prin organizarea de vizite tematice, cu scopul cunoașterii unor 

meserii este o parte importantă a unui program conştient de educaţie civică, pentru că nimic nu poate înlocui 

propriile experienţe ale copiilor, care îi ajută cel mai bine să înţeleagă viaţa comunităţii, a oamenilor, instituţiile şi 

rolul lor, convieţuirea în societate. Dorim să credem că la sfârșitul proiectului copiii vor înțelege mai bine ce 

înseamnă să ai o meserie și faptul că deși sunt multe meserii în lume, toate sunt la fel de importante.  

 Scopul proiectului: 
 Activitățile propuse în cadrul acestui proiect urmăresc cunoașterea specificului unor meserii, modului în care 

sunt exercitate precum și conştientizarea copiilor privind apartenenţa lor la o comunitate cu multiple posibilităţi de 

relaţionare interpersonală, implicarea în activităţi cu caracter nonformal, care să răspundă intereselor şi 

preocupărilor lor diverse, în care să-şi  pună în valoare talentele şi capacităţile  în diferite domenii şi să-şi formeze 

competenţe de comunicare pentru valorificarea experienţelor de viaţă dobândite. 

 Obiective: 

a. Privind preșcolarii: 

 însușirea unor cunoștințe în ceea ce privește specificul unor meserii prin activități de observare și de 

interacțiune cu persoanele implicate în proiect; 

 însușirea unor cunoștințe privind regulile de igienă dentară 

 dobândirea de cunoștințe cu privire la exercitarea unei meserii, a modului de lucru și a instrumentelor utilizate 

 cunoașterea specificului meseriei de preot, a unor norme și obiceiuri creștine. 

 valorizarea abilităților artistico-plastice ale copiilor în cadrul atelierului de pictură 

 cultivarea respectului față de meseriile identificate, a unor atitudini de cercetare, explorare, precum și a 

unor comportamente moral-civice dezirabile 

 contribuția copiilor la amenajarea spațiului verde din curtea grădiniței 

 b. Privind cadrele didactice: 
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- familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a copilului pentru desfășurarea unor activități 

cu caracter informativ 

- crearea unor relaţii interpersonale (educator-preșcolar, educator-alți factori educaționali implicați, 

educatori-părinţi) deschise, libere, care  favorizează obţinerea unui climat educaţional destins, stimulativ 

pentru copii. 

c. Privind părinții și factorii educaționali din comunitate: 

- implicarea acestora în activitatea preșcolarilor și în crearea unor situații optime de învățare 

- implicarea comunității în oferirea unor reprezentări corecte pentru copii în ceea ce privește specificul unor 

meserii 

 Grup țintă:  preşcolarii grupei mari de la Grădinița cu P.P. nr. 8 Sighetu Marmației 

 Resurse proiect: 
a. umane: educatoarele, preșcolarii de la grupa mare, părinții preșcolarilor, parteneri implicați  

b. materiale: produse realizate de copii, albume, aparate tehnice – foto, calculator, cd-uri educative 

c. financiare: autofinanțare 

d. temporale: o săptămână 

e. de spațiu: Grădinița cu Program Prelungit nr. 8 Sighetu Marmației, diferite instituții din oraș: bibliotecă, 

tipografie, școală, biserică, cabinet de medicină dentară, sediul Poliției de Frontieră. 

          Parteneri: 
Biblioteca municipală „Laurențiu Ulici” Sighetu Marmației  

Tipografia Aska Grafika Sighetu Marmației 

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației 

Școala Gimnazială „Mihalyi de Apșa” Sighetu Marmației 

Cabinet stomatologic 

Biserica ortodoxă ucraineană Sighetu Marmației 

profesor de arte plastice  

-     medic pediatru  

 Rezultate așteptate: 

 descoperirea de locuri şi lucruri noi; 

 dezvoltarea capacităţii preşcolarilor de a învăţa prin descoperire, participare directă 

  îmbogățirea cunoștințelor copiilor privind meseriile identificate 

 implicarea părinților și acordarea sprijinului pentru buna desfășurare a acțiunilor 

 Monitorizare:  

 derularea proiectului va fi urmărită în fiecare etapă, punându-se accent pe activitatea concretă 

 acțiunile se vor desfășura la termenele prevăzute 

 se va urmări implicarea activă a tuturor factorilor 

 centralizarea  materialelor realizate de către educatoare şi preşcolari după fiecare activitate desfăşurată, 

precum şi după încheierea programului 

 Mediatizare: poze din cadrul proiectului postate pe site-ul grădiniței 

 Evaluare: 

 expoziții cu lucrările copiilor, albume foto 

 acțiuni ecologice cu implicarea directă a preșcolarilor 

 concluzii scrise și orale cu privire la impactul pe care l-a avut derularea proiectului asupra copiilor, 

părinților, educatoare, partenerilor implicați. 

 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

Denumir

ea 

activității 

Obiective urmărite Tipul activității Participanti 

Locul desf. 

Evaluare

a 

activități

i 

 

„În 

lumea 

cărților” 

 

 

 

 

- dobândirea de cunoștințe în ceea 

ce privește meseria de bibliotecar 

- cultivarea respectului față de cărți 

- formarea deprinderii de a lucra 

corect cu cartea 

- dobândirea de cunoștințe cu 

privire la tipărirea cărților 

-vizită la 

bibliotecă 

-activitate de 

lectură a unei 

cărți 

-vizită la 

tipografie 

-educatoare 

-preșcolari 

-bibliotecar 

-Biblioteca 

„Laurențiu Ulici” 

Sighetu 

Marmației 

-tipografia Aska 

-poze din 

cadrul 

vizitelor 

-discuții 

cu 

preșcolari

i 
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 Grafika Sighetu 

Marmației 

 

„Meseria 

de polițist 

de 

frontieră

” 

 

 

 

- cunoașterea unor aspecte 

specifice ce țin de mediul în care 

își desfășoară activitatea polițiștii 

de frontieră 

- observarea unor echipamente 

utilizate de polițiștii de frontieră 

- cultivarea respectului față de 

această meserie 

-vizită la ITPF 

Sighetu 

Marmației 

 

 

 

 

 

 

-educatoare 

-preșcolari 

-polițiști de 

frontieră 

-ITPF Sighetu 

Marmației 

 

- poze 

din 

cadrul 

vizitei 

-discuții 

cu 

preșcolari

i 

 

,,Dinți 

sănătoși, 

copii 

fericiți” 

- dobândirea de noi cunoștințe 

despre meseria de doctor 

stomatolog 

- cunoașterea unor reguli de igienă 

dentară 

 

-vizită la un 

cabinet de 

medicină dentară 

-activitate de 

educație pentru 

sănătate 

-cadre didactice 

-preșcolarii 

grupelor mari 

-doctor 

stomatolog 

-asistent medical 

 

- poze 

din 

cadrul 

activității 

și a 

vizitei 

-discuții 

cu 

preșcolari

i 

 

„Artă și 

credință” 

 

 

 

 

 

 

- cunoașterea specificului meseriei 

de preot, precum și a unor 

obiceiuri creștine. 

- formarea virtuților creștine, 

cultivarea comportamentului 

moral-religios 

- valorizarea abilităților artistico-

plastice ale copiilor și dobândirea 

de noi cunoștințe despre elemente 

și tehnici artistico-plastice 

- vizită la 

biserică 

- discuții cu 

preotul  

- atelier de 

pictură de icoane 

-cadre didactice 

-preșcolarii 

grupelor mari 

-profesor de 

pictură 

- preot paroh 

- biserica 

ucraineană 

Sighetu 

Marmației 

- sala de grupă 

- poze 

din 

cadrul 

vizitei 

-discuții 

cu 

preșcolari

i 

- 

expoziție 

cu 

lucrările 

realizate 

 

 

„Zâmbet

e, 

hărnicie 

și veselie 

” 

 

 

 

 

 

- observarea mediului școlar 

- interacțiunea cu școlarii prin 

jocuri și activități desfășurate în 

comun 

- participarea activă la  amenajarea 

spațiului verde din curtea grădiniței 

-vizită la școală 

- discuții cu 

învățătoarea  

-activitate 

desfășurată 

împreună cu 

școlarii 

- acțiune de 

amenajare a 

spațiului verde 

din curtea 

grădiniței 

-cadre didactice 

-preșcolarii 

grupelor mari 

-învățătoarea 

clasei a IV-a 

- Școala 

Gimnazială 

„Mihalyi de 

Apșa” Sighetu 

Marmației 

- Grădinița cu 

Program 

Prelungit nr. 8 

Sighetu 

Marmației 

- poze 

din 

cadrul 

vizitei 

- 

produsele 

activității 

de 

amenajar

e a 

spațiului 

verde din 

curte 

(flori 

sădite, 

curte 

curată) 
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Bibliografie: MENCT, Curriculum pentru învățământ preșcolar (3-6/7 ani), 2008 

 

PROIECT 

SĂPTĂMÂNA „ŞCOALA ALTFEL - SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” 

Prof. înv. preşcolar Neamţu Cristiana 

Grădiniţa cu PP „Dumbrava Minunată” Craiova 

 

Schimbările care au loc în plan social şi educaţional impun de la o zi la alta o regândire a demersului 

educativ, impusă de nevoia de a găsi noi strategii şi resurse pentru a creea premisele personalităţii unui om 

pregatit, liber ,capabil să se adapteze cu uşurinţă într-o societate aflată în schimbare. 

Educaţiei îi revine rolul de a forma personalităţi care să se integreze schimbările şi să fie capabile de 

performanţe calitativ superioare. Când vorbim despre educaţie, nu trebuie să se piardă din vedere faptul că orice 

activitate umană este supusă unei legi suverane: adaptarea individului la mediul său, dar şi a colectivului din care 

face parte.  Scopul activităţilor desfăşurate este de a dobândi deprinderi, capacităţi şi abilităţi. Acestea pot fi 

realizate şi prin activităţi de tip extraşcolar şi extracurricular. 

În învăţămantul preşcolar,tipurile de activităţi din cadrul programului „Şcoala altfel” nu sunt o noutate, în 

schimb, noutatea constă în a gândi această săptămână altfel decat celelalte, din perspectiva intereselor şi 

preocupărilor copiilor preşcolari, a evidenţierii talentelor şi a capacităţilor acestora în diferite domenii şi, evident, 

din perspective stării de bine şi a bunei dispoziţii pe care vrem să le aducem în viaţa copiilor, a apropiaţilor 

acestora şi a partenerilor noştri din comunitate. 

Proiectul îşi propune să confrunte idei, metode, tehnici şi modalităţi deosebite de lucru în echipă sau 

individual în cadrul unor activităţi extraşcolare atractive şi diversificate. De asemenea, îşi propune o mai bună 

relaţionare a copiilor între ei, cât şi cu cadrele didactice. 

SCOPUL PROIECTULUI „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” vizează îmbunătăţirea competenţelor 

sociale,nivelul cooperării,nivelul comunicării verbale şi nonverbale,nivelul creativităţii prin: 

 Procesul de învăţare prin joc; 

 Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor; 

 Organizarea adecvată a ambientului educativ; 

 Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare; 

PROIECTUL NOSTRU ÎŞI PROPUNE: 

 Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară; 

 Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extraşcolară; 

 Implicarea familiei în activităţile extraşcolare; 

 Facilitarea integrării şcolii în comunitate; 

 Crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii stabilind astfel un nivel motivaţional ridicat pentru 

participarea la activităţile extraşcolare; 

 Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală. 

EXERCIŢIILE SUPORT  de desfăşurare a activităţilor vor urmări: 

 Atitudinile copilului,spontaneitatea şi iniţiativa; 

 Maniera de relaţionare; 

 Adaptarea la situaţiile propuse,gradul de cooperare şi de atenţie. 

GRUPUL ŢINTĂ 

 Copiii grupelor din Grădiniţa cu PP „Dumbrava Minunată” Craiova, judeţul Dolj 

PERSOANE IMPLICATE ÎN PROIECT 

 educatoare, prescolari,  părinţi, invitaţi. 

REZULTATE AŞTEPTATE 

 îmbogăţirea cunoştinţelor despre artă şi cultura populară 

 promovarea valorilor umanitare 

 responsabilitate socială 

 formarea unei atitudini ecologice responsabile prin exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a 

mediului 

 participarea la activităţile de grup în calitate de vorbitor şi de auditor 

 îmbogăţirea cunoştinţelor legate de sănătate în vederea dezvoltării armonioase a organismului 

 înţelegerea cauzalităţii schimbării unor fenomene şi transformările din mediul înconjurător 

EVALUAREA 

 expoziţie cu lucrările copiilor; 



38 
 

 album cu fotografii; CD – uri. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Cucoș Constantin – ”Pedagogie”, Editura Polirom 2001 

2. Nicola Ioan – ”Tratat de pedagogie școlară”, Editura Aramis, 2003 

 

COPILUL SI MEDIUL EDUCATIONAL 

                                                             EDUC. STANUSI GHEORGHITA  

LIC. T. G. ST.MARINCU POIANA MARE 

                  După cum cunoaştem, pentru copii, mediul înconjurător presupune mişcare, culori - ceea ce diversitatea 

şi măreţia formelor vieţii oferă generos la tot pasul. Copilul, de la cea mai fragedă vârstă, înainte de a veni la 

grădiniţă, se mişcă, întreabă, manifestă o mare curiozitate. La toate “de ce”-urile lui răspund părinţi şi bunici, 

fiecare după nivelul de instruire şi experienţă. 

                  Studiile de specialitate relevă că omul nu se naşte fiinţă culturală, ci devine o astfel de fiinţă, deoarece 

mediul din care vine pe lume, impregnat de elemente culturale, îl obligă să se formeze în acest fel. Devenirea este 

un proces deosebit de complex şi cu o însemnătate capitală, care începe de timpuriu prin perceperea şi înţelegerea 

realităţii din jur şi prin integrarea adecvată şi în mod treptat în această realitate. 

                  Grădiniţei îi revine importanta sarcină, ca de la cea mai fragedă vârsta copiii să ajungă să cunoască, să 

iubească şi să ocrotească natura. 

Copiii trebuie să ştie că natura este un organism viu ale cărei componente sunt într-o strânsă intercondiţionare, 

care suferă în evoluţia sa în timp schimbări determinate de cauze naturale şi sociale. Din prieten al naturii, omul 

poate deveni duşmanul ei, periclitând prin acţiunile sale, chiar viaţa planetei. 

                 În grădiniţă copiii îşi însuşesc primele noţiuni despre natură, îşi formează unele atitudini, priceperi, 

deprinderi, abilităţi, motivaţii, stări afective etc. Aici se fac primii paşi în formarea unei conduite ecologice care 

presupune acţiuni pentru conservarea, gospodărirea, ocrotirea şi protecţia naturii. 

                Cunoscând natura şi descifrându-i tainele sub îndrumarea educatoarei, copiii vor înţelege importanţa 

acesteia şi necesitatea de a o păstra sănătoasă pentru ei şi generaţiile viitoare. În acest sens printr-o serie de 

activităţi sunt aduse în atenţia copiilor probleme legate de efectele impactului omului asupra naturii, pentru că 

aceştia să înţeleagă pericolele care ameninţă planeta. Copiii au nevoie să perceapă cel mai mare adevăr din spaţiul 

viului: plantele se nasc, trăiesc şi mor, lăsând seminţe pentru următoarea generaţie de plante. 

                Sub bagheta formativă a educatoarei, toţi copiii trebuie să înţeleagă că orice fiinţă are dreptul să trăiască, 

deci şi plantele. De aceea florile din grădină, din sala de grupă sau plantele de cultură sunt prezentate ca “fiinţe” 

vii şi pe care nu este bine să le dezmembrăm cu copiii chiar în scopul didactic al cunoaşterii. 

                De aceea, cerinţa punerii copiilor în contact cu natura vie devine premiza de bază în formarea lor 

ecologică. Din multitudinea de activităţi desfăşurate cu copiii în scopul ocrotirii mediului înconjurator, putem 

aminti câteva, cum ar fi: lecţiile-plimbări prin care preşcolarii au fost sensibilizaţi parcurgând cu ochii minţii 

frumuseţea naturii din “Parcul Nicolae Romanescu”; activităţi practice desfăşurate în sala de grupă, în curtea 

grădiniţei, la locul de joacă, în buna relaţie cu vieţuitoarele din jur; lecturile după imagini, ca formă organizată de 

cunoaştere a mediului înconjurător, este un alt tip de activitate prin care se poate realiza educaţia ecologică (“Ce 

ascunde pădurea?”, “În ograda bunicilor”, “Ascultă şi uită-te bine: nu sunt copaci, sunt oameni”, după Ioan 

Grigorescu, “Povestea brazilor şi a hârtiei”, de Demostene Botez, “Nu rupeţi florile, copii”); poeziile pentru copii 

ale căror versuri pline de duioşie şi delicateţe urmăresc formarea unei conduite ecologice (poezii precum 

“Gândăcelul”, “Căţeluşul şchiop” de Elena Farago).  

                 Copiii au observat plantele, animalele în condiţiile lor de viaţă, ordinea, curăţenia, aspectul estetic al 

parcurilor, al grădiniţelor şi curţilor unor oameni, bucurându-şi sufletul şi ochii şi îmbogăţindu-şi în acest fel 

educaţia estetică. 

                 Activităţile practice desfăşurate în sala de grupă, în curtea grădiniţei, la locul de joacă, în parc, buna 

relaţie cu vieţuitoarele din jur sunt şi excepţii ecologice care vor forma stereotipuri şi mai târziu comportamente 

ecologice. 

Îngrijind plantele de la colţul viu, copiii descoperă diferenţele dintre acestea şi implicit condiţiile diferite de 

lumină şi umiditate pe care trebuie să le asigure: astfel plantele cu frunzele mici au nevoie de mai multă lumină şi 

trebuie aşezate pe suporturi suspendate. 

                  Copiii descoperă necesităţile diferite ale plantelor faţă de umiditate – dacă se udă cu apa la temperatura 

camerei, cele cu frunze cărnoase se stropesc mai rar şi la rădăcină, cele cu frunze mici cu mai multă apă şi prin 

pulverizare. Copiii au fost antrenaţi în ştergerea prafului de la frunze, în schimbarea pământului. 

În cadrul activităţilor practice desfăşurate în curtea grădiniţei copiii au făcut curăţenie, au strâns frunzele uscate 

cărora nu le-au dat foc pentru a nu polua aerul, ci le-au introdus în pământ, ele fiind un îngrăşământ natural, 
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ajutând plantele să crească mai sănătoase. Am săpat şi am sădit flori pe care le îngrijim, mândrindu-ne cu o 

grădină aşa de frumoasă. 

                  În preajma plantelor, copiii dobândesc pentru lumea lor interioară gingăşia, admiraţia, sentimentul de 

ocrotire şi frumuseţea întregului, armonia formelor şi culorilor, grija faţă de frumuseţe şi  fragilitate. Orice gest al 

dezmembrării sau ruperii unei plante va prejudicia fie şi numai una din stările lăuntrice ale copilului 

Bibliografie: 

 Breben, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta, Cunoaşterea mediului-Ghid pentru învaţământul 

preşcolar, Editura Radical, Craiova, 2001; 

 Ionel, Aglaia; Popescu, Olga, Ştiinţe-Manual pentru clasa a II-a, Editura All, Bucureşti,1996; 

 

PĂLĂRIA MANIERELOR ECOLOGICE, MIJLOC DE A TRANSPUNE TEORIA PEDAGOGICĂ IN 

PRACTICA ECOLOGICĂ MODERNĂ 

 

Prof., Casangiu Adriana- Daniela 

Scoala Gimnaziala Speciala “Sf. Vasile” din Craiova 

 

 Uneori, inspirația vine din lucruri mărunte, aparent nefolositoare.De aceea, prezentul articol vă propune să 

contribuiți la realizarea educatiei ecologice într-un mod inedit - pălării realizate din materiale reciclabile și 

naturale. Și, pentru o mai bună intelegere, vă vom prezenta câteva consideratii teoretice. 

Intr-un plan ce ar l-am putea descrie ca orizontal, sănătatea mediului este în strânsă legătură cu sănătatea 

omului, însă pe verticala fenomenelor, omul în devenirea lui este influenţat nu doar de mediu privit într-un sens şi 

mai larg de data aceasta, ci şi de alţi doi factori- ereditatea şi educaţia. 

Orientarile teoretic doctrinare în pedagogia contemporană se îndreaptă spre o viziune holistă, integratoare 

în raport de influentele mediului, eredităţii şi educaţiei. Pornim deci si noi de la ideea că existenţa individului este 

cantonată de acesti „trei” mari titani a căror influenţă este concertată. Pentru studiul gnoseologic însă, o separatie 

simbolică ar putea uşura înţelegerea specificului fiecuia, drept pentru care îi putem separa în trei categorii distincte 

de influente ontologice. Demarcându-i aşadar printr-o linie imaginară convenţională, putem evidentia un specific 

diferit cu care vine în plus fiecare din cei trei factori ai devenirii umane precum şi modul specific în care se 

angajează în construcţia acestei minunate entităţi biologice care este individul uman.  

Trecând peste acest punct, se evienţiază o observaţie a doctrinei pedagogice care tinde să schimbe într-un 

sens radical opus perspectivele contemporane pe care pedagogia ar trebui să şi le asume cu privire la educaţie si 

cunoaştere în general- anume aceea că educaţia poate începe şi de la abstract la concret, pe care deductivă. 

Realitatea poate fi înţeleasă astfel din studiul ideilor ştiintei şi ca atare acea educaţie generatoare de transfer 

cognitiv poate să înceapă de la concepte către concret, mult mai bine decât invers.  

Putem astfel să spunem că se impune o primordialitate ce ţine de însăşi modul de structurare al celor doua 

elemente- abstractul şi concretul- primul evidenţiind o entitate mult mai cuprinzatoare . Astfel am putea spune că, 

pornind de la ideile ştiinţei- de la acele legităţi constatate de ea, ajungem să înţelegem orice legat de manifestările 

posibile ale concretului. Atunci însă când avem de a face cu un anumit concret determinat, noi trebuie să îi intuim 

legităţile superioare, refăcând drumul gnoseologic al descoperirii ştiinţifice. Cand pornim de la analiza unor 

entităţi determinate ale concretului, continuăm apoi cu găsirea caracteristicilor acestora care permit paralela 

corespondentă intre ele si care ne permit să creionăm o structură comună pe care fiecare din entităţile analiazate îşi 

grefează caracteristicile proprii.  

 A

poi, studiind aceste caracteristici putem să formulăm o legitate după care ele functionează, legitate aplicabilă 

oricăror entităţi similare, adică acelea care ar dovedi o structură comună cu ele. Vom vorbi astfel de o natură 

factorială (un factor comun) descrisă de acele caracteristici care unesc toţi cei trei factori ai dezvoltării- ereditatea, 

mediul si educaţia. Dincolo de această structură comună, vom putea vorbi de o natură specifică a fiecaruia dintre 

cei trei factori, pe care fiecare işi poate grefa o structură orbitală proprie de sateliţi care se configurează în mod 

unic la nivelul său- vom putea vorbi deci de tot ce descrie ereditatea, tot ce descrie mediul, tot ce descrie educaţia, 

ca niste universuri paralele ale aceluiaşi tot care este individul uman. 

 Iar dincolo de acestea, prin transfer cognitiv, putem să vorbim de interdependenţe- de puncte comune- si 

deci de o functionalitate concertată a celor trei factori ale cărei legităţi de abia atunci le vom putea formula si de la 

care vom putea mai departe să înţelegem cum variază traseul rezultantei celor trei factori ai dezvoltării în orice 

context. Desigur nu vom putea ca dintr-o singură „felie” a unei entităţi să judecăm întreaga entitate, însă vom 

putea să găsim cel putin o parte din legităţile sale. Procesul înţelegerii funcţionării entităţii ca rezultantă, deci 

dincolo de suma partilor sale, va fi de asemenea unul deosebit de complex, însă putem printr-o cercetare 

determinată să evidenţiem cel putin o parte a acestui proces.  
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Revenind, am putea afirma că putem separa cei trei factori ai dezvoltării astfel: factori de natură 

înconjuratoare fizică- cum este mediul natural, factori de natură înconjurătoare socială- regulile unei comunităţi 

umane ce rezidă în specificul său, ori pe care aceasta şi le asumă si care conturează educaţia si reguli interne ce ţin 

de structura individului adica ereditatea. In raport de acestea putem caracteriza modul în care unele dintre noile 

educaţii se situează orbital în raport de aceasta separaţie. Astfel în primul rând toate noile educaţii vor descrie o 

combinatorică de tip educatie+. Si in aceastp combinatorică fiecare din noile educaţii descrie următoarele 

corespondenţe: elementrul ontogenetic mediu se lagă de educatia ecologica, iar elementul ereditate se leagă de 

educatia pentru drepturile omului si constructia spatiului social.  Asadar dezvoltarea individului este influenţată 

printre altele de mediu şi educaţie, pe când dezvoltarea ce descrie mecanismul garantării drepturilor omului şi 

construcţiei spaţiului social este influenţată de educaţie si ereditate. 

Pentru a trece de la planul filosofic doctrinar către cel practic aplicativ trebuie să subliniem faptul că locul 

de intersecţie dintre ereditate, mediu şi educaţie este tocmai ceea ce în mod comun se numeşte manieră. Manierele 

presupun un comportament elegant, ce trezește admirație și respect. Un om cu maniere este atent cu sine, dar și cu 

tot ce îl înconjoară. Un adult manierat reprezintă, astfel, un exemplu pentru cei din jur. Şi într-o altă perspectivă 

rezultanta comună dintre ecologie şi educaţie este tocmai maniera ecologică. Ecologia își propune să aibă grijă de 

natură, iar educația încearcă să șlefuiască în mod armonios natura umană, indiferent de vârstă.  

În acest context un mijloc didactic deosebit de interesant îl constituie pălăria manierelor ecologice, o 

creaţie ce evidenţiază nu doar frumosul ci mai ales ştiinţa protejării naturii în cele mai concrete forme ale sale. Şi 

daca ea, palaria, poate fi considerată nu doar un simplu accesoriu vestimentar ci un punct de interes în aspectul 

exterior al unei persoane, atunci pălăria ecologică devine acel accesoriu denumit mărturie (din acel „statement” din 

limba engleză) evidenţiindu-se astfel rolul său în concretizarea unor idei ecologice cât şi în sintetizarea unor astfel 

de observaţii care pot forma o structură sustenabilă ca model de comportament.  

Am considerat că orice împrumut în practica educatională este bine-venit atâta timp cât acesta este adaptat 

si aduce un plus-valoare. Astfel am introdus palaria manierelor eco in contextul sarbatorii de Halloween, ca o 

festivitate de bun ramas adresata naturii care in prag de toamna se pregateste pentru alte inceputuri “verzi”ce vor 

urma. 

 

„ȘCOALA ALTFEL LA NOI ÎN GRĂDINIȚĂ” 

Prof. înv.preșc. Aconstantinesei Nicoleta 

Prof. înv.preșc. Roșca Mihaela Cristina 

Motto: „Şcoala să nu fie nimic altceva, decât ateliere pline de activitate. Numai astfel vor putea să probeze 

toţi, în propria lor practică, adevărul că: învăţând pe alţii ne învăţăm pe noi înşine”. – John Amos Comenius 

„Școala altfel” este un program binevenit și necesar. În contexte nonformale copiii și cadrele didactice sunt 

mai relaxați, mai deschiși, mai receptivi.Timpul liber este folosit într-un mod mai eficient și educativ. 

SCOPUL PROGRAMULUI: 

 implicarea tuturor preșcolarilor și a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și  

preocupărilor diverse ale acestora, să pună în valoare talentele și capacitățile copiilor în diferite domenii și 

să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale;  

 crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii  stabilind astfel un  nivel motivaţional ridicat 

pentru participarea la activităţile extraşcolare. 

OBIECTIVE SPECIFICE PROGRAMULUI: 

 să dezvolte preșcolarilor abilități de a proiecta și desfășura activități variate în echipă, atât în cadrul 

grădiniței cât și în comunitate; 

 Implicarea preşcolarilor în jocuri distractiv recreative, în care aceştia să-şi manifeste încrederea în sine, 

atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play; 

 să promoveze valorile culturale și tradiționale ale poporului român; 

 să dezvolte atitudini pozitive, civice și responsabile; 

 să participe la manifestări culturale, ateliere de creaţie artistică, ştiinţifică, competiţii sportive; 

 să se implice în desfăşurarea atelierelor de creaţie plastică, colaj, artă fotografică, cunoaştere; 

 familiarizarea copiilor cu unele din instituțiile de cultură ale orașului ( Teatrul Gulliver, Complexul Muzeal 

de Științele Naturii Galați, Stadionul „Dunărea” Galați) 

        Grup țintă: preșcolarii  Grădiniței P.P „Licurici” Galați 

        Beneficiari direcți: preșcolarii 

        Beneficiari indirecți:  părinții, cadrele didactice, comunitatea 

       Finalități: 

 discuții în grup 

 climat emoțional între copii 
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 bucuria de a avea un câștig 

 bucuria de a simți sentimentul victoriei 

 au primit premii, diplome, medalii, trofee. 

      Evaluarea: 

 filmare și realizarea unui CD  

 concurs de cunoștințe generale 

 expoziții/ rezulatele materiale ale activităților 

 album cu fotografii 

 acordarea de diplome și premii 

Activități propuse: 

LUNI: 22 mai 2017 

Denumirea activității: „Sportivi în Țara Piticilor”                 

Obiectivele urmărite: 

***Să se folosească de deprinderile motrice învățate: alegare, săritură; 

***Să-și consolideze deprinderile aplicativ-utilitare: diferite tipuri de alergare, sărituri, transport de greutăți, 

aruncarea mingii, târârea.  

***Să manifeste spirit de competiție, spirit de echipă și fair-play; 

Tipul activității: Întreceri și jocuri sportive 

Parteneri implicați: preşcolarii Grădiniței P.P „Licurici”, educatoarele, părinții, antrenorii de la Stadionul Sportiv 

„Dunărea” Galați 

Evaluarea activității: fotografii, filmare, diplome, premii, medalii, cupe,  aprecieri. 

MARȚI: 23 mai 2017 

Denumirea activității:  „Licurici isteți” 

Obiectivele urmărite: 
 Să-și valorifice cunoștințele din diferite domenii dobândite în cadrul activităților derulate în 

grădiniță și în afara acesteia; 

 Să manifeste spirit de competiție, spirit de echipă și fair-play; 

Tipul activității: concurs de cunoștințe generale 

Parteneri implicați: preşcolarii, educatoarele 

Evaluarea activității: fotografii, discuții libere, diplome și premii. 

MIERCURI: 24 mai 2017 

Denumirea activității:  „Căluțul jucăuș” 

Obiectivele urmărite: 
 Să trăiască stări afective positive în relațiile cu cei din jur; 

 Formarea educaţiei morale a copiilor prin spectacolul de păpuşi 

Tipul activității: Vizionarea spectacolului  

Parteneri implicați: preşcolarii, educatoarele, părinții și actorii Teatrului Gulliver Galați. 

Evaluarea activității: fotografii, discuții libere, program artistic. 

JOI: 25 mai 2017    

Denumirea activității:  „Roata olarului” 

Obiectivele urmărite: 
 Să participe cu interes la activitatea de creație artistică; 

 Formarea unei atitudini positive față de artă. 

Tipul activității: Atelier de creație 

Parteneri implicați: preşcolarii, educatoarele, părinții. 

Evaluarea activității: fotografii, discuții libere, obiecte artizanale 

VINERI: 26 mai 2017    

Denumirea activității:  „Micii exploratori” 

Obiectivele urmărite: 
 îmbogăţirea cunoştinţelor şi noţiunilor despre muzee şi trezirea interesului pentru natură; 

 perceperea valorilor morale şi culturale. 

Tipul activității: vizitarea Complexului Muzeal de Științle Naturii din Galați 

Parteneri implicați: preşcolarii, educatoarele, părinții. 

Evaluarea activității: fotografii, discuții libere. 

 

 

CERCETĂŞIA  ESTE UN MOD DE VIAŢĂ 
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                                               Prof.Achim  Gabriela 

                                                                 Colegiul  Tehnic Energetic-Craiova;Dolj 

 

1.       Grupa de vârstă: elevii din clasele VI-VIII 

2.       Ariile de dezvoltare: fizic, intelectual, caracter, emoţional, social, spiritual 

3.       Denumirea activităţii: CERCETĂŞIA ESTE UN MOD DE VIAŢĂ! 

4.       Loc de desfăşurare: în sala de clasă, într-un spaţiu acoperit 

5.       Perioada: o zi din perioada 27-31.03.2017 

6.       Durata: 3 ore (180 minute) 

7.       Nr. participanţi: o clasă de elevi 

8.      Obiectivele activităţii:  

Dezvoltare afectivă 
I. Cunoaşterea de sine 

            Îşi conştientizează şi acceptă propriile trăiri şi sentimente, înţelege cauzele şi efectele pe care acestea le pot 

avea asupra sa şi a celorlalţi. 

              Caută să atingă şi  să-şi menţină echilibrul interior, să se dezvolte pentru a deveni matur din punct de vedere 

emoţional. 

              Îşi consolidează încrederea în sine, fiind conştient de capacităţile personale şi de potenţialul de care dispune, 

pentru a-şi găsi propriul rol. 

II. Exprimarea de sine: 

        Este capabil să-şi exprime propriile trăiri şi sentimente într-un mod autentic. 

        Îşi dezvoltă capacitatea de a se exprima prin diferite forme de comunicare.  

III. Relaţionare şi autocontrol 

      Este conştient de angajamentele implicate de viaţa familială şi este capabil să decidă în mod responsabil în 

privinţa întemeierii unei familii. 

               Dovedeşte maturitate în privinţa afectivităţii şi sexualităţii şi este conştient de implicaţiile pe care le are 

viaţa sexuală.  

Dezvoltare socială:  
I. Relaţii interpersonale şi de comunicare: 

           Îşi dezvoltă abilităţile de interacţiune socială şi adoptă o atitudine pozitivă în dezvoltarea relaţiilor cu cei 

din jur. 

            Îşi dezvoltă abilităţile de comunicare şi reuşeşte să se facă înţeles. 

II. Colaborare şi coordonare 

         Acţionează în mod responsabil pentru dezvoltarea grupului promovând şi facilitând un climat de colaborare 

în interiorul acestui grup. În interiorul grupului din care face parte, participă la definirea, respectarea şi evaluarea 

unor reguli unanim acceptate. Este conştient de rolul şi importanţa relaţiilor de interdependenţă dintre membrii 

unui grup şi caută să descopere şi să pună în valoare potenţialul fiecăruia. 

 Dezvoltare spirituală: 
                Este conştient de responsabilitatea faţă de propria dezvoltare umană şi vocaţională şi este angajat în acest 

proces. 

 Dezvoltare a caracterului 
     Are un sistem de valori proprii care să-l ajute să se raporteze în mod pozitiv şi constructiv la lume şi 

viaţă.Abordează viaţa într-o manieră optimistă şi cu simţul umorului. 

Dezvoltare intelectuală 
I. Rezolvare de probleme 

             Acţionează cu maturitate şi agilitate în diversele situaţii în care se regăseşte.Îşi foloseşte în mod inovativ 

cunoştinţele acumulate pentru a da un aport pozitiv în beneficiul societăţii. Urmăreşte să optimizeze în mod creativ 

activităţile pe care le întreprinde.  

II. Autonomie 

     Este capabil să ia decizii singur şi îşi asumă consecinţele acestora. 

     Dă dovadă de spirit critic în raport cu lumea care-l înconjoară şi are capacitate de discernământ. 

     Este autonom şi independent în decizii şi acţiune. 

     Este capabil să înfrunte în mod matur marile încercări ale vieţii. 

    Cercetăşia este pur si simplu o miscare mondială a copiilor şi adolescenţilor, baieţi si fete, dornici să se bucure 

de viaţă, să-si cultive cele mai alese calităţi umane, să fie puternici, inteligenţi, curajoşi şi pricepuţi, să cunoască 

farmecul prieteniei adevărate. 
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     Ce face un cercetaş:îşi iubeşte patria, este loial şi util, preţuieşte munca şi iubeşte natura, este credincios, 

respectând credinţa celorlalţi, curajos şi bun. Da,este cercetaşul care-şi ţine promisiunea să respecte Legea 

Cercetaşului, aceasta devenind pentru el un mod de viaţă.Să ne imaginăm că suntem cecetaşi. 

Descrierea activităţii:  
Pentru această zi ne-am gândit, dacă plouă, e frig, etc să desfăşurăm activitatea  în sala de clasă.  

Programul pentru această întâlnire va fi:  
Vom începe programul prin a îi provoca pe copii să fie activi, să reacţioneze rapid şi chiar prin a se cunoaşte 

mai bine.  Astfel spaţiul din centru trebuie sa fie căt mai bine degajat, şi scaunele aranjate în forma de cerc pentru 

a putea permite o comunicare cât mai facilă între participanţi. 

Primele 2 jocuri vor fi: 

- „ Blazonul cercetaşilor” (20 minute) (materiale necesare: pentru fiecare elev câte o coală A4 şi câte 1 pix)l: Se 

înmânează participanţilor câte o foaie A4 împărţită în 4 zone. Participanţii îşi scriu numele în colţul din dreapta 

sus şi sunt rugaţi să simbolizeze în cele 4 cadrane, prin desen, ce sunt ei, ce le place, ce nu le place, ce vor să 

devină dupa care urmeaza partea de discutii pe temele de mai sus.  

- „Bingo”  (20 minute) (avem nevoie de o foaia cu aspecte) se va desfăşura astfel:  

Se vor împărţi foi care vor avea linii şi coloane în care sunt trecute mai multe caracteristici. Fiecare participant va 

primi o astfel de foaie şi va avea un pix în mână. Când se va da startul va trebui să identifice persoanele care au 

acele caracteristici, cei identificaţi urmând să semneze în chenarul care li se potriveşte. Vor câştiga cei care: vor 

face prima LINIE şi vor completa întreg tabelul. Astfel că, cel care va ajunge să completeze prima linie sau va 

completa întreg tabelul va striga fie LINIE fie BINGO, în funcţie de ce a reuşit să facă.  

Vom forma echipe de câte 7 persoane.  

  Următoarea activitate îi va determina să lucreze în aceste aceste echipe nou formate cât  să găsească cele 

mai bune soluţii de finalizare a jocului.  

- “Cât de înalt este Alex?” (aprox. 1 oră) (avem nevoie de: bileţele cu aspecte de mai jos, bileţele albe pe care le 

vor primi cei din cercurile formate şi câte 1 pix/sticou/creion pentru fiecare dintre aceştia) şi va fi în felul 

următor: 

Participanţii dupa ce au format echipele de câte 7 persoane  se vor imparti in 6 jucători + 1 poştaş 

(recomandat) – fiecare echipă îşi va alege câte un loc diferit cât să poată lucra pentru această activitate.  

Cei 6 jucători (P1, P2, P3, P4, P5 şi P6) vor fi aşezaţi în cerc cu faţa înspre exteriorul cercului. Ei nu vor 

avea voie să vorbească între ei şi tot ce va trebui să aibă cu ei este doar un pix/stilou/creion. Scopul fiecărei echipe 

este să afle cât de înalt este Alex şi acest lucru îl pot face doar trimiţându-şi mesaje către ceilalţi jucători din 

echipă.  

Ei îşi vor trimite între ei mesajele prin biletele cu diferitele întrebări/răspunsuri prin poştaş, care stă în 

mijlocul cercului şi responsabilitatea lui să fie aceea de a distribui mesajele către destinatari. Poştaşul nu va putea 

vorbi cu membrii care stau în interiorul cercului. (datoria lui/a ei este să se ocupe de aceste mesaje). 

Regulile de trimitere a mesajelor lor:  

- se trece pe bileţel destinatar către expeditor (de ex, P1 către P5) după care conţinutul textului  

- telegrama este trimisă către o singură persoană     

- pentru a trimite un nou mesaj trebuie folosită o nouă telegramă  

- mesajele pot fi trimite DOAR prin poştaş  

Execiţiul durează mai mult de 30 de minute sau când unul dintre echipele participante la joc au decis că au 

un răspuns la cât de înalt este Alfred.  

La finalul exerciţiului se va face debriefing. Debriefing-ul va fi concentrat pe starea prin care au trecut 

participanţii. Ideea de centralizare a informaţiilor, punctele slabe/tari în a gestiona mesajele primite/transmise 

precum şi procesarea unui număr mare de informaţii vor fi menţionate în debriefing.  

Între participanţi se distribuie următoarele informaţii (fiecare din echipa ce va sta în cerc, va primi unul 

sau mai multe bileţele – în funcţie de câţi membrii sunt în echipă): 
Alina are înălţimea de 156 cm.                                      Roxana este de aceeaşi înălţime cu Horea.   

George este cu 4 cm mai înalt decât Alina.                   Ionuţ este cu 3 cm mai înalt decât Roxana. 

Cristi este cu 5 cm mai mic decât George.                    Ciprian este cu 6 cm mai mic decât Ionuţ.          

Marian este de aceeaşi înălţime cu Cristi.                    Florina este de aceeaşi înălţime cu Ciprian.  

Alexandra este cu 7 cm mai mică decât Marian.          Andrei este cu 17 cm mai înalt ca Florina. 

Horea este cu 8 cm mai înalt decât Alexandra.            Alex are aceeaşi înălţime ca Andrei. 

 

Înălţimea lui Alex e 170 cm. Fiecare participant primeşte câte două din propoziţiile de mai sus (atenţie să 

nu fie propoziţii consecutive). 
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După acest joc prin care le-am pus la încercare capacităţile de lucru în echipă, de gândire, de comunicare şi 

de calcul am vrea să aflăm cât de atenţi dar şi rapizi pot fi prin jocul “Zip-Zap-Boieng” (15 minute) ce presupune: 

Participanţii se aşează în cerc. Ei trebuie să trimită o raza sugerată prin bătaie din palme pe care trebuie să 

o transmită de la unul la altul. Dacă spui zip când transmiţi raza ai voie să o dai doar vecinilor, dacă spui zap, o 

transmiţi la depărtare, dacă spui boeing respingi raza la cel care ţi-a transmis-o. Cel care greşeşte de cinci ori 

primeşte o pedeapsă stabilită de comun acord cu participaţii şi conducătorul de joc.  

Suntem la sfârşitul activităţii. Vă propunem să faceţi o mică evaluare (fie că e discuţie liberă de cum s-au 

simţit, fie că vor completa un desen cu diferite culori în funcţie de ce au învăţat sau cum s-au simţit) (diferite 

metode de evaluare vă vom pregăti şi noi cât, dacă le găsiţi potrivite, să le folosiţi) care să dureze mai mult de 10-

15 minute. 

După evaluare, copiii pot primi diplome sau diferitele surse de felicitare a acestora pentru implicarea activă 

în această zi cercetăşească altfel.  

Bibliografie 

Ion Georgescu-Şi dacă am reânfiinţa cecetaşia-ziarul Arhiva nr 788 din 2007 

Paula Anastasia Tudor  - Cercetăşia ,Jurnalul naţional,10 iulie 2010 

 Secţiunea a II-a: „O săptămâna altfel”-proiectare saptămânală 

 

 

 

PROIECT  EDUCATIV: 

“SĂ  ȘTII  MAI  MULTE,  SĂ  FII  MAI  BUN” 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  GOIEȘTI 

GRUP ȚINTĂ: preșcolarii Grădiniței Goiești 

 COORDONATORI Prof. Preoteasa Anca Daniela 

PERIOADA  DE  DESFĂŞURARE:  15-19  mai  2017 

SCOPUL: 

             Proiectul „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” vizează îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul 

cooperarii, nivelul comunicării verbale şi nonverbale,  nivelul creativităţii prin: 

 Procesul de învăţare prin joc; 

 Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor; 

 Organizarea adecvată a ambientului educativ;  

 Stimularea şi  dezvoltarea  stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării. 

Proiectul îşi propune:  

 Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare 

şcolară; 

 Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea  extraşcolară; 

 Implicarea familiei în activităţile extraşcolare;  

 Facilitarea integrării grădiniței și şcolii în comunitate;  

 Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală 

Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor vor urmări: 

 Limbajul, vorbirea (pronunţia şi  tipul de comunicare verbală); 

 Atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (opoziţie, pasivitate, cooperare, entuziasm); 

 Maniera de relaţionare (formulare de întrebări, plictiseală, necooperare, detaşare, iritare, tensionare, 

plăcere, participare totală ,etc.); 

 Adaptarea la situaţiile  propuse, gradul de cooperare şi de atenţie; 

 Ev

aluarea:  

 Fotografii,  postere,  diplome 

 Expoziţie cu lucrările copiilor 

 

 

N

r. 

cr

t. 

Titlul activităţii 

propuse 

Ziua / ora/ clasa Locul de 

desfășura

re 

Parteneri Nr. de 

elevi/preș

c 

implicaţi 

1. ”Isteței și Luni,15.05.2017 Școala - -16 preșc. 
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voinicei!” 

- concurs 

08.00-10.00 

 

Gimnazial

ă Goiești 

2. 

 
”Micii pietoni!” 

- plimbare pe 

stradă; 

-modelaj 

indicatoare 

rutiere; 

 

Luni, 15.05.2017 

10.00-13.00 

 

Școala 

Gimnazial

ă Goiești 

-Postul de 

Poliție 

Goiești 

-16 preșc. 

3. ”Fructele și 

legumele-izvor 

de sănătate!” 

-prezentări video; 

-activitate 

practic-

gospodărească : 

”Salată de 

fructe!” 

Marți, 16.05.2017 

08.00-10.00 

 

Școala 

Gimnazial

ă Goiești 

 -16 preșc. 

4. ”Curtea noastră 

ca o floare !” 

- colectare 

deșeuri din curtea 

școlii, desene cu 

tematică 

specifică; 

Marți, 16.05.2017 

10.00-13.00 

 

Școala 

Gimnazial

ă Goiești 

- -16 preșc. 

5. ”Povestea unei 

cărți” 

-vizită la 

Biblioteca 

Județeană 

”Alexandru și 

Aristia Aman” 

Craiova 

Miercuri, 

17.05.2017 
08.00-10.00 

 

Craiova Biblioteca 

Județeană 

”Alexandru 

și Aristia 

Aman” 

-16 preșc. 

6. ”Clubul 

curioșilor! 

-vizită Muzeul de 

Științe Craiova 

Miercuri, 

17.05.2017 
10.00-13.00 

 

Craiova -   -16 

preșc. 

7. ”Mâini dibace!” 

- ateliere de lucru 
Joi, 18.05.2017 

08.00-10.00 

 

Școala 

Gimnazial

ă Goiești 

- -16 preșc. 

8. ”Micii actori!” 

-vizionare film 

3D 

Joi, 18.05.2017 

10.00-12.00 

 

Școala 

Gimnazial

ă Goiești 

- -16 preșc 

9. ”Minte 

sănătoasă în 

corp sănătos!” 

-jocuri sportive și 

de mișcare 

Joi, 18.05.2017 

12.00-13.00 

 

Școala 

Gimnazial

ă Goiești 

- -16 preșc. 

10

. 
”Primăvara în 

forme și culori” 

-ateliere de 

pictură 

Vineri, 19.05.2017 

08.00-10.00 

 

Școala 

Gimnazial

ă Goiești 

- -16 preșc. 

11

. 
”Fantezie și 

culoare din 

zăvoiul plin de 

floare!” 

Vineri, 19.05.2017 

10.00-13.00 

 

Zăvoiul 

din 

comună, 

Școala 

-  

-16 preșc. 
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-plimbare 

 

Gimnazial

ă Goiești 

           DIRECTOR,                                          CONSILIER EDUCATIV,                                                                             

CADRU DIDACTIC, 

Prof. Marin Carmen Gina    Prof. înv. primar Păuniță Anca Sorina       Prof. înv. preșc. Preoteasa Anca 

Daniela 

 

 

 

PLANIFICAREA ACŢIUNILOR DESFĂŞURATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI 

“Scoala  altfel (22-26.05.2017) 

GRUPA  MICA 

Prof.Inv.Preşcolar:Marinescu  Leta  Anişoara 

Colegiul Tehnologic”C.N.Plopsor”-Pleniţa-Structura Gradiniţa de Copii 

 

NR. 

CRT. 

TEMA 

ACTIVITĂŢII 

TIPUL 

ACTIVITĂŢII 

MODALITĂŢII DE 

ORGANIZARE 

DATA 

1 „E curat si 

frumos in jurul 

meu” 

-activitate de 

educatie 

ecologica 

-ingrijirea spatiilor verzi 

din curtea 

gradinitei/parcul din 

vecinatate; 

-colectarea deseurilor 

22.5.2017 

 

 

2. „Primavara,bine

-ai venit!” 

-activitate de 

educatie artistico-

plastica si 

practica 

-ateliere de 

creatie(pictura,desen,colaj

,modelaj); 

-auditie muzicala 

23.05.201

7 

3. „In lumea 

minunata a 

basmelor” 

activitate literara -vizionarea unor DVD-uri 

cu povesti/desene animate 

indragite de copii; 

-colorarea unor imagini 

cu  personaje indragite; 

-confectionare de albume; 

24.05.201

7 

 

 

 

4. „Doctorul 

Maseluta va 

sfatuieste” 

-vizita la 

Cabinetul 

Stomatologic 

-prezentarea cabinetului 

stomatologic si a 

aparaturii ce o contine; 

-discutie cu medicul 

stomatolog despre cum 

trebuie sa ne ingrijim 

dintii; 

 

25.05.201

7 

5. „Carnavalul 

primaverii” 

-program artistic interpretare de 

cantece,poezii,jocuri,para

da costumelor; 

 

26.05.201

7 

 

 

 

Proiectarea activitatii in “SCOALA ALTFEL-Sa stii mai multe, sa fii mai bun” 

Grădiniță cu PP “Traian Demetrescu”, Craiova 

GrupaMare B 

 Educatoare: Popescu Ana-Maria 

                   

N

r 

c

r

t 

Denumire

a unitatii 

de 

invataman

t 

Ziua/Ora/Clasa Numele si 

prenumele  

cadrelor 

didactice 

implicate in 

activitate 
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  Titlul 

activitatii 

propuse 

Luni 

18.04 

Marti 

19.04 

Miercu

ri 

20.04 

Joi 

21.04 

Vine

ri 

22.04 

 

1

. 

 

Grădiniță 

cu P.P 

„Traian 

Demetresc

u”  

„Mereu 

alaturi de 

noi”-

intalnire cu 

politistul 

Grup

a  

mare 

 

9:30-

11:3

0 

    Popescu Ana-

Maria 

  „Asa DA, 

asa NU!”-

concurs 

Grup

a  

mare 

16.00

-

18.00 

 

    Popescu Ana-

Maria 

2

. 

 “Sa ne 

cunoastem 

orasul”-

turul 

orasului 

Craiova 

 Grup

a  

mare 

 

9:30-

11:3

0 

    

Popescu Ana-

Maria 

  „Zi de 

primavara 

in orasul 

natal”- 

expozitie de 

fotografie 

 Grup

a  

mare 

 

16.00

-

18.00 

   Popescu Ana-

Maria 

3

. 

 

 „Expozitie 

de arta 

plastica 

organizata 

de Casa de 

Cultura 

Traian 

Demetrescu

”-vizita 

  Grupa. 

mare 

 

9:30-

11:30 

  Popescu Ana-

Maria 

  “Ce mi-a 

placut mai 

mult ”- 

convorbire 

  Grupa  

mare 

 

 

16.00-

18.00 

  Popescu Ana-

Maria 

4

. 

  

 

“Natura ne 

invata”- 

plimbare in 

Parcul 

Tineretului 

   Grup

a 

mare 

 

9:30-

11:3

0 

 Popescu Ana-

Maria 
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   “Curtea 

nostra ca o 

floare”- 

activitate de 

ecologizare 

   Grup

a 

mare 

 

 

16.00

-

18.00 

 Popescu Ana-

Maria 

5

. 

 “De vorba 

cu preotul”-

vizita la 

biserica Sf. 

Gheorghe 

    Grup

a 

mare 

 

9:30-

11:3

0 

Popescu Ana-

Maria 

  “In 

asteptarea 

iepurasului”

-

confectionar

e de 

felicitari 

    Grup

a 

mare 

16.00

-

18.00 

Popescu Ana-

Maria 

 

,,O SĂPTĂMÂNĂ ALTFEL,, PROIECTAREA SĂPTĂMÂNALĂ 

 

Profesor înv. Primar, Dumitriu Valentina, Școala Gimnazială,, Teofil Vâlcu,, Hănești, Structura Sarata-

Basarab 

Nr

. 

crt

. 

Denumirea 

activităţii/tema 

Obiective Tipul 

activităţii 

Participanţi/ 

  grup ţintă 

1. ,,SUNTEM CEEA CE  

MÂNCĂM ?” 

 ,,Mănânc sănătos”- 

prezentare ppt 

 Piramida alimentelor 

sănătoase 

Fructele şi sucurile 

naturale-prepararea 

salatelor de fructe 

- Conştientizarea rolului unei 

alimentaţii echilibrate în dezvoltarea 

armonioasă a omului; 

- Participarea activă la prepararea 

salatelor de fructe. 

Vizionare 

 

Activitate 

practică 

 

Activitate 

practică 

Elevii CP, aII-a 

2. “SĂ OCROTIM 

NATURA!” – Dezbatere 

 

“Hai la curăţenie!” – 

Acţiune de ecologizare a 

spaṭiilor verzi din curtea 

şcolii. 

- Îmbogăţirea cunoştinţelor 

referitoare la poluarea mediului 

înconjurător. 

 

  

Vizionare 

 

 

 

Activitate 

practică 

Elevii CP, aII-a 

3. DRUMEȚIE Cunoaşterea frumuseţilor naturii şi a 

celor create de om; 

•Vizitarea unor locuri încărcate de 

istorie si cultură 

•Consolidarea unor cunoştinţe 

Atelier de 

creaţie 

Elevii CP, aII-a 
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semnificative însuşite în lecţiile de 

Geografie, Istorie, Educatie Civica, 

Literatură şi Ştiinţe. 

- Reflectarea, în creaţiile proprii, a 

valenţelor educaţionale al excursiei. 

4. ,,ÎN LUMEA 

CĂRȚILOR” 

 Prezentarea drumului 

cărţii până la 

librărie/bibliotecă 

 Concurs,,Cel mai bun 

recitator” 

 Joc: ,,Recunoaşte   

                    personajul” 

- Manifestarea interesului faţă de 

creaţia literară; 

- Manifestarea comportamentului 

competitiv, dar şi a spiritului de 

echipă. 

Activitate 

literară 

 

Concurs 

 

Activitate 

practică 

Elevii CP, aII-a 

5. ,,SPORT ȘI 

SĂNĂTATE” 

 Concursuri sportive şi 

jocuri sportive 

 Desen:,,Sportul 

preferat” 

-Respectarea regulilor jocurilor 

propuse; -Manifestarea 

comportamentului competitiv, dar şi 

a spiritului de echipă; 

- Transpunerea în desen a sportului 

preferat. 

Concurs 

 

 

Activitate 

plastică 

Elevii CP, aII-a 

 

 

ACTIUNI ce urmeaza a fi desfasurate in  SAPTAMANA„scoala  altfel” 

29.05-02.06.2017 

Grupa mare ”albinutele”  

Prof.Inv.Presc:Nartea Elena Sorina 

GRĂDINIȚĂ CU P.P.”CURCUBEUL COPILARIEI”-CRAIOVA 

DENUMIREA 

UNITATII DE 

INVATAMANT 

ACTIVITATEA 

DESFASURATA 

OBIECTIVE DATA GRUPA 

Grădiniță 

„Curcubeul 

Copilariei”-

Craiova 

1. “Sa castige cel mai 

bun!”-concurs sportiv 

intre prescolari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. “Suntem prietenii 

sanatatii” 

 

-sa perceapa  

componentele  spatio-

temporale,exersand 

posibilitatile de miscare a 

segmentelor corpului prin 

coordonare psiho-motrica; 

- sa-si consolideze  si sa-si 

perfectioneze  deprinderile  

aplicativ-utilitare:diferite 

tipuri de 

mers,alergare,sarituri,trans

port de obiecte; 

- sa participe  la jocurile de 

grup. 

-sa cunoasca  si  sa aplice 

reguli privind igiena 

prepararii hranei si 

servitului mesei; 

-sa deosebeasca  

alimentele  naturale de 

cele artificiale si sa 

cunoasca efectul fiecaruia 

fata de organismul uman; 

-sa cunoasca  unele  

vitamine si sa aprecieze 

importanta lor  in pastrarea 

29.05. 

2017 

      Mare 

”Albinutele” 
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“O SĂPTĂMÂNĂ ALTFEL” 

„Ne jucăm, dar şi-nvăţăm când cu toţii ne plimbăm” 

sanatatii. 

Grădiniță 

„Curcubeul 

Copilariei”-

Craiova 

1. “Micii excursionisti” 

 

 

 

 

 

 

 

-sa cunoasca frumusetile 

patriei; 

-sa indrageasca si sa 

protejeze animalele afland 

cat mai multe lucruri 

despre ele; 

-sa-si iubeasca tara cu 

istoria si frumusetea ei; 

30.05. 

2017 

       Mare 

”Albinutele” 

Grădiniță 

„Curcubeul 

Copilariei”-

Craiova 

1. “In lumea basmelor”-

vizionare film 3D 

 

 

 

 

 

 

 

2.“In lumea magica a 

povestilor” 

 

-sa vizioneze un film 

pentru copii; 

-sa-si formeze  si sa-si 

dezvolte deprinderi de 

comportare civilizata in 

timpul vizionarii unui 

spectacol; 

-sa cunoasca reguli de 

comportare intr-o sala de 

spectacol. 

 

-sa vizioneze DVD-uri cu 

povesti si desene animate 

indragite; 

-sa coloreze imagini cu 

personajele indragite; 

-sa confectioneze albume 

cu personaje din povesti; 

-sa-si aleaga modele de 

viata dupa faptele si 

atitudinile personajelor din 

povesti. 

30.05. 

2017 

     Mare    

”Albinutele” 

Grădiniță 

„Curcubeul 

Copilariei”-

Craiova 

 

LIBER 

 

LIBER 

 

01.06. 

2017 

 

LIBER 

Grădiniță 

„Curcubeul 

Copilariei”-

Craiova 

“Curiozitati din lumea 

plantelor” 

(vizita la Gradina 

Botanica) 

 

 

“Plantele inseamna viata” 

(activitate de educatie 

ecologica 

-colectare de 

seminte,semanarea lor) 

-sa-si stimuleze  

curiozitatea pentru lumea  

plantelor; 

-sa inteleaga  

complexitatea  relatiei 

dintre plante si mediul 

inconjurator. 

 

-Sa inteleaga cauzalitatea  

unor fenomene,a 

schimbarilor si 

transformarilor din mediul 

inconjurator. 

 

02.06. 

2017 

         Mare    

  ” 

Albinutele” 
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                                                                                                                     Prof. Ana Nodea,GPP”Aripi Deschise” 

Piteşti 

                                                                                                          Prof. Narcisa Popescu, GPP”Aripi Deschise” 

Piteşti 

MOTTO: „ Jocul este un impuls irezistibil, prin care 

copilul își modelează propria-i statuie. Jean Chateau 

                                                                  

           Educaţia constituie o prioritate în viaţa fiecărui individ . Primi paşi în educaţe îi facem de la o vârstă foarte 

fragedă , astfel ca la grădiniţă şi mai târziu la şcoală personalitatea şi cunoştinţele individului prind rădăcini pentru 

a putea deveni o persoană educată. 

          Educatorilor  le revine rolul de a forma personalităţi care să se adapteze schimbărilor şi să fie capabile de 

performanţe calitativ superioare. Scopul activităţilor desfăşurate este de a dobândi cunoştinţe, de a-şi forma 

deprinderi şi abilităţi. Acestea pot fi realizate atât prin activităţi şcolare, dar şi prin activităţi de tip  extraşcolar şi 

extracurricular, prin activităţi de timp liber.  

         Activităţile de timp liber au un rol foarte important, dar trebuie să fie gestionate corect. Preşcolarii şi elevii 

din primele clase folosesc o bună parte din timpul lor liber pentru joc şi treptat cedează locul lecturii, sportului sau 

altor ocupaţii  mai serioase. 

        Copilul face cunoştinţă în timpul jocului cu lumea exterioară, cu obiectele reale, cu oamenii, cu relaţiile dintre 

ei, activitatea de joc dă o bază largă pentru dobândirea de cunoştinţe. Acest proces de dobândire de cunoştinţe este 

motivat de curiozitate, este însoţit de o atenţie involuntară, prelungită, de interes şi de bucurie pentru descoperiri. 

Pe temeiul acestor stări afective se formează interesul copilului faţă de muncă, se trezeşte dorinţa acestuia de a 

desfăşura o activitate utilă. Jucându-se, copilul învaţă să cunoască lumea reală. Cunoscând această lume copilul 

începe să capete încredere în propriile lui forţe.  

       Părinţii pot fi sprijiniţi mult de către şcoală/grădiniţă în toate activităţile copiilor de după şcoală.  

       Programul „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” conţine activităţi extracurriculare şi extraşcolare care vin în 

sprijinul părinţilor în vedera alegerii unor activităţi potrivite timpului liber în raport de particularităţile de vârstă şi 

înclinaţiile fiecărui copil. Activităţile selectate au un conţinut cultural artistic, ştiintific, tehnico-aplicativ, sportiv 

sau simple activităţi de joc. Desfăşurarea acestor activităti oferă copiilor destindere, recreere, voie bună, 

satisfactiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmari şi recunoaşterea aptitudinilor. 

Activităţile sunt prezentate pentru a fi desfăşurate în aer liber sau în sala de grupă. .          

         Programul urmăreşte implicarea tuturor preşcolarilor, a educatoarelor  şi a părinţilor în activităţi care să 

răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor stimulându-se participarea lor la acţiuni variate, 

îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperării, nivelul comunicării verbale şi nonverbale,  nivelul 

creativităţii.                                             

        Sociologii români definesc timpul liber ca partea ramasă disponibilă după efectuarea activităţii profesionale, 

acel timp care este folosit pentru manifestari cultural artistice, distractii, sport, destindere. 

         În săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” am căutat să planificăm un program cât mai diversificat 

care să răspundă cerinţelor şi interesului preşcolarilor şi să vină în sprijinul părinţilor în selectarea pe viitor a 

activităţilor de timp liber. În planificarea programului din această săptămână am căutat să cuprindem activităţi: 

cultural-artistice sportive, vizite şi excursii tematice. Astfel am planificat următoarele activităţi :  

           Pentru aceste activităţi ne-am propus o serie de obiective:  să desfăşurăm procesul de invatare prin joc; să 

contribuim la creşterea  stimei de sine a copiilor prin valorizarea acestora; să contribuim la conştientizarea 

emoţiilor, nevoilor şi reacţiilor prin lucrul  asupra blocajelor emoţionale ale copiilor; să creştem nivelul empatiei, 

toleranţei şi a abilităţilor de comunicare autentică şi spontană, prin implicare în jocuri de rol; să contribuim la 

îmbogăţirea vocabularului activ şi pasiv pe baza experienţei personale; să valorizăm abilităţile artistico-plastice  si 

practice ale copiilor; să valorizăm abilităţile sociale şi comportamentele moral civice şi religioase; să contribuim la 

cunoaşterea unor valori ale artei tradiţionale; să dezvoltăm dragostea pentru natura; să exersăm comportamentele 

ecologice în contexte diferite; să educăm sentimentele de prietenie, toleranţă, armonie şi bună dispoziţie în relaţie 

cu preşcolarii din grupele partenere 

           Educatoarea trebuie să ştie a trata în mod deosebit copiii, având grijă să nu-i copleşească cu personalitatea 

sa prea puternică, să permită expansiunea liberă a personalitaţii  acestora. Datoria educatoarei şi a oricărui adult, în 

general este să încurajeze copilul în tot ceea ce face bun acesta; este de a-l asculta şi a-l urmări cu răbdare şi de a 

nu interveni decât atunci când este necesar, dar în acelaşi timp este necesar sa-i ofere exemple de bună practică. 

Astfel copilul reuşeşte să ne dea tot ce are el mai bun, reuşeşte să devină un mic creator şi acesta este o mare 

satisfacţie atât pentru el cât şi pentru noi care i-am urmărit  îndeaproape evoluţia. 

           Vom oferi un calendar al activităţilor din săptămâna „Şcoala altfel”. 
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PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR DIN SĂPTĂMÂNA 

“ŞCOALA ALTFEL – SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” GRUPA MIJLOCIE 

N

r.

cr

t. 

Data/Z

iua/ 

Interva

lul orar 

Denumirea 

activităţii 

Tipul 

activităţii* 

 

Obiective Grupa/ 

grupele 

 

Parteneri 

(părinţi, 

ONG-uri, 

alţii….) 

1 Luni 

 

”Viitorii 

pompieri!” 

Activitate 

de 

 informare  

 

-să-şi însuşească regulile de 

educaţie pentru cetăţenie 

democratică şi promovarea 

valorilor umaniste; 

Grupa  

mijloci

e  

I.S.U 

 

Părinţi 

2 

 

Marţi ”Dinti 

frumoşi şi 

sanatoşi” 

Educaţie 

pentru 

sănătate  

-să contribuim la 

conştientizarea emoţiilor, 

nevoilor şi reacţiilor prin 

lucrul  asupra blocajelor 

emoţionale ale copiilor  

Grupa  

mijloci

e  

-Părinţi 

-Cabinet 

stomatologi

s”Dental 

Studio” 

3 

 

Miercu

ri 

 

“Micii 

pietoni “  

Activitate 

de  

educaţie 

rutieră 

-să valorizăm abilităţile 

sociale şi comportamentele 

moral civice  

-să înveţe si să aplice reguli 

de circulaţie 

Grupa  

mijloci

e  

-Poliţia 

locală 

(Poliţist de 

circulaţie) 

-Părinţi  

 

4 

Joi 

 

”La 

fermă” 

Activitate 

de  

informare 

- să se familiarizeze cu 

animale domestice şi 

mediul lor de viaţă; să 

observe produselor obţinute 

din lapte 

Grupa  

mijloci

e  

-Fermă de 

capre 

Smeura 

-Părinţi 

5 

 

Vineri 

 

„ La 

muzeul       

 viticulturii 

şi 

pomicultur

ii  Goleşti” 

Activitate 

de 

informare 

şi 

activitate 

practică 

-să contribuim la 

cunoaşterea unor valori ale 

artei tradiţionale, la 

formarea unor cunoştinţe 

despre satul românesc  

Grupa  

mijloci

e  

Muzeul       

Viticulturii 

şi 

Pomiculturi

i  Goleşti” 

Părinţi 
        BIBLOGRAFIE: 
- Revista “ Învăţământul preşcolar” 1-2/ 2013 

-‘’Curriculum pentru învăţământul preşcolar’’ Ed. DPH 2008 

-‘’Aplicaţii ale metodei proiectelor’’ Ghid pentru educatoare Ed. CD Press 

- Raţă, G. (2007) Strategii de gestionare a timpului liber, Editura Pim, Iaşi 

- Stan, C. (2001) Educaţia. Sistemul ştiinţelor despre educaţie, în Pedagogie. Suporturi pentru formarea profesorilor., volum coord. De M. 

Ionescu şi V. Chiş, Editura Universitatea clujeană, Cluj-Napoca 

 

 “FESTIVALUL TOAMNEI” 

  

  

  

 Pr

of. Inv. Preşcolar: Florica Mădălina 

Festivalul concurs “Festivalul toamnei ȋn grădiniţă” se doreşte a fi o modalitate de evaluare a cunoştinţelor 

dobȃndite de preşcolari cu privire la caracteristicile acestui anotimp, precum şi modul ȋn care el ne influenţează 

viaţa. Se urmăreşte ȋn acelaşi timp dezvoltarea şi ȋncurajarea manifestărilor potenţialului artistic al copiilor prin 

realizarea de lucrări plastice prin tehnici la alegere, recitare de poezii şi interpretare de cȃntece, dansuri tematice, 

toate avȃnd ca sursă de inspiraţie anotimpul acesta ȋmbelşugat. 

Au participat un numar de 197 de preşcolari şi 17 de cadre didactice din unitatea Grădiniță cu PP “Sf. Ana” 

Craiova , care se vor ȋntrece ȋn a-şi demonstra capacităţile artistice ȋn cadrul următoarelor activităţi :- Expoziţie de 

lucrări artistico-plastice  

- Recitare de poezii, interpretare de cantece, dansuri si jocuri tematice 

- Tȃrg de produse de toamnă 

Implementarea proiectului a avut impact asupra: 

-grupului ţintă-generarea unor schimbări specifice 

-grădiniţei- creşterea prestigiului în comunitate 
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-partenerilor din proiect-dobândirea unor informaţii şi abilităţi 

-comunităţii locale 

  PREZENTAREA PROIECTULUI 

  

Educaţia în general şi educaţia artistică în special ar trebuie să vizeze dirijarea interesului copiilor înspre teritorii 

spirituale inedite, altele decât cele încetăţenite.  Proiectul educational  

„ FESTIVALUL TOAMNEI ÎN GRĂDINITĂ” s-a născut din dorinţa de a evidenţia capacităţile şi abilităţile 

artistice şi intelectuale ale preşcolarilor, elevilor şi dascălilor lor în realizarea unor lucrări artistico-plastice şi 

practice şi a unor momente cultural-artistice care să redea prin culoare şi sunet să creeze o atmosferă de sărbătoare, 

de festival. 

Proiectul a pornit de la convingerea că în fiecare copil există valori  şi  talente înnăscute ori dobândite prin 

studiu, muncă şi exerciţiu, talente ce trebuiesc respectate şi întreţinute de către cei din jur, valorificate prin forme 

de manifestare artistice deosebite, care  pot fi scoase la lumină şi apreciate just. 

Pentru că domeniul estetic - creativ se adresează tuturor elevilor şi se înscrie într-un demers care poate să 

acopere toate ciclurile de învăţământ considerăm că şi la nivelul grădiniţei putem păstra şi apăra diversitatea 

culturală ca obiectiv major al educaţiei şi înţelegem pe deplin că numai adaptându-ne serviciile educaţionale la 

exigenţele lumii contemporane vom oferi societăţii copii mai bine pregătiţi pentru viaţă dar şi capabili de a-şi 

exprima emoţia prin modalităţi de expresie artistice. 

 Te

matica atractivă şi caracterul festivalului, presupune stimularea pozitivă a spiritului de competiţie şi muncă în 

echipă, valorificarea cunoştinţelor şi a talentului copiilor. Festivalul oferă participanţilor posibilitatea de a-şi 

manifesta întregul potenţial artistic, estetic-creativ  într-un cadru deschis în care deviza este ,,Să ne simţim bine 

împreună!’’ 

Scopul proiectului: 

Promovarea bunelor practici educaţionale în beneficiul copiilor în vederea stimulării  atitudinilor de 

respect, cultivarea inclinaţiilor, aptitudinilor şi talentelor în vederea dezvoltării capacităţilor de exprimare prin 

muzica literatură şi arta plastică. 

Obiectivele specifice ale proiectului; 

 Dezvoltarea echilibrului emoţional al copiilor, a sensibilităţii lor faţă de bucuriile generate de manifestările 

cultural artistice din cadrul festivalurilor şi concursurilor artistice. 

 Stimularea şi cultivarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor, dezvoltarea exprimării libere a ideilor, 

sentimentelor, propriilor viziuni ȋn spaţiul plastic, artistic şi muzical. 

 Conceperea unor lucrări ce implică originalitate, creativitate, imaginaţie din partea educabililor şi a 

cadrelor didactice. 

 Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor practice - aplicative ale copiilor în procesul creaţiei. 

 Aducerea la cunoştinţa elevilor şi profesorilor implicaţi, a modului de organizare a programului 

educaţional ce urmează a fi desfăşurat. 

 Constituirea unei baze de date cu profesorii participanți la proiect. 

Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul; 

- preşcolari 

- cadre didactice 

- părinţi 

Beneficiarii direcți și indirecți; 

 Preşcolari şi cadre didactice din instituţie 

 părinţi / familiile preşcolarilor  

 reprezentanţi ai comunităţii locale 

REZULTATE:- calitative- dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi împărtăşirea experienţei pozitive între cadrele 

didactice şi colectivele de copii pe care îi îndrumă, 

                                   -realizarea unei expoziţii 

                                   -implicarea activă a cadrelor didactice şi a copiilor în activităţile desfăşurate în cadrul 

proiectului 

                    -stimularea potenţialului artistic-creativ al copiilor 

                      -cantitative- antrenarea unui număr cît mai mare de copii si cadre didactice  

 

FISA DE MONITORIZARE 

A PROGRAMULUI  DE  ACTIVITATI ,,SCOALA ALTFEL” 

„SA STII MAI MULTE , SA FII MAI BUN!” 
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15. 05.2017-19.05.2017 

 

Grupa cu program normal ,, Puisorii” - nivel I&II 

NUMELE SI PRENUMELE CADRELUI  DIDACTIC COORDONATOR:  Educatoare: Fotea Iuliana 

Simona 

Nr 

crt. 

Ziua Participanti Activitatea (tipul si titlul) Puncte tari Indicatori de 

evaluare 

1 LUNI 

15.05.2017 

Directorul 

unitatii 

Educatoare 

Prescolari 

• “Formidabilii”- 
concurs international 

• “Micii pompieri” 
vizionare film 

• ”Ajută pompierul să 

ajungă pentru a 

stinge incendiul”, 

labirint 

• ”De-a pompierii”, joc 

de rol 

Rezolva sarcinile din 

carticica. 

Atitudine 

responsabila fata de 

protectia bunurilor si 

a vietii in caz de 

incendiu. 

-discutii libere in 

urma 

concursului 

desfasurat. 

-vizionare film 

-rezolvarea 

labirintului 

2 MARTI 

16.05.2017 

Directorul 

unitatii 

Educatoare 

Prescolari 

Parinti 

 

• "Terra-Casa 

noastra"(vizionare 

ppt) 

• ,, Micutii cercetasi 

ajuta Pamantul,, - 

desene 

 

 

• Activitate in 

parteneriat cu  

«ACTOR» Bucuresti 
 

Atitudine ecologica 

responsabila prin 

exersarea unor 

deprinderi de 

ingrijire si ocrotire a 

mediului 

inconjurator. 

Respectarea unor 

norme si 

comportamentale 

pozitive in diferite 

situatii. 

 

-intrebari si 

raspunsuri; 

 

-discutii libere; 

3 MIERCUR

I 

17.05.2017 

Directorul 

unitatii 

Educatoare 

Prescolari 

Parinti 

• "Padurea, izvor de 

sanatate"(vizionare 

ppt) 

• »Padurea noastra» , 
macheta din materiale 

reciclabile 

• Vizita la Muzeul de 

Istorie din Slobozia 

Gasirea unor solutii 

pentru a da utilitate 

materialelor 

reciclabile (realizare 

benere si afise).  

Promovarea unui 

climat de colaborare 

in vederea realizarii 

unor sarcini. 

-macheta 

-intrebari si 

raspunsuri; 

-discutii libere; 

 

-vizita; 

-aprecierea 

comportamentul

ui copiilor; 

4 JOI 

18.05.2017 

 • “Impreună pentru un 

mediu mai curat!”, 

vizionare ppt 

• “Micii ecologisti in 

actiune-Activitate 

practic- aplicativa-

Ecologizarea spațiului 

de joacă al grădiniței  ; 

plantare de flori, 

rasaduri;amenajarea 

gradinii din curtea 

gradinitei. 

Responsabilizarea 

fata de mediul in care 

traiesc.Disponibilitat

e in a participa la 

actiunea concreta de 

plantare de flori, 

seminte,ingrijirea 

plantelor. 

-intrebari si 

raspunsuri; 

-discutii libere; 

-actiune 

de ecologizare; 

-actiune de 

ingrijire a 

florilor; 

5 VINERI 

19.05.2017 

Directorul 

unitatii 

Educatoare 

Prescolari 

• “Parcul, oaza de 

liniste” 

• ,, Micul sportiv  “-

jocuri sportive, 

Dovedirea talentului 

artistic si sportiv in 

competitia 

desfasurata. 

-discutii libere; 

-vizita, 

aprecierea 

comportamentul
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Parinti activități sportive pe 

Stadionul Municipal 

• „Desene pe asfalt” 

 

 ui copiilor; 

-concurs sportiv; 

-desene pe 

asfalt; 

Director ,                                                 Consilier educativ ,                                                   

Prof.Turcea Nicoleta- Cristina                                     Prof.  Zavoianu Cristiana                                    

 

 

Planificare Saptamana “Scoala Alttfel” 

Profesor Panait Mirela Ramona, GPP “Dumbrava Minunata”, Slobozia , Ialomita 

Nr. 

Crt. 

Activitatea (Titlul / Tipul ) /orele de desfasurare  

1. 9.00-10.00 

“Sa pretuim comorile naturii”-Confectionare placute cu mesaje ecologice. 

Montarea lor in parcul din apropierea gradinitei. 

- prezentare PPT despre vietuitoare si plante si ocrotirea acestora; 

10.00-11.00 

“Suntem mici ecologisti/ 

Fii voluntar, implica-te!” 

Colectarea  si selectarea deseurilor in pubele special amenajate. 

11.00-12.00 - “Suntem cofetari priceputi, pregatim surprize dulci” 

“Decoram briose” “Tort la rece” 

TURA II 

15.00-15.30 

ADP  Deprinderi de igiena, autoservire 

“Impaturim hainele ca la magazin”  

Servire gustare 

15.30-17.00  “Gospodinele harnice” 

 

2.     09.00-10.00  

“Obiecte decorative pentru camera mea”- pictura pe lemn, ipsos, sticla 

10.00-12.00 

“Cartea prietenul cel mai pretios al copiilor”- Vizita la Filiala  Bibliotecii Judetene  “Stefan 

Banulescu” 

TURA II 

15.00-15.30 

ADP  Deprinderi de igiena, autoservire 

15.30-17.00  “Personajul meu preferat din filmele de animatie”(parada costume) 

3.     8.00-16.00 

 Vizita la “Gradina Zoologica” din  Calarasi 

Realizarea unor activitati recreative in parcul “Dumbrava”Calarasi 

4.     09.00-10.00  

“Surpriza ilustrata pentru prietenul meu” 

Confectionare carticele ilustrate 

10.00-11.00   “Intreceri sportive in curtea gradinitei” 

11.00-12.00  “Joaca  si  veselie in parcul din curtea gradinitei” 

TURA II 

15.00-15.30 

ADP  Deprinderi de igiena, autoservire personala;  

Servirea  gustarii 

15.30-17.00  “Cadou pentru colegul meu” 

(Oferirea unor cadouri  simbolice colegilor de clasa) 
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5.  9.00-11.00  

“ Sa descoperim sistemul solar”- 

Atelier de astronomie- realizat in colaborare cu Dexter Academy 

11.00-12.00 

“Invatam sa oferim primul ajutor” 

TURA II 

15.00-15.30 

ADP  Deprinderi de igiena, autoservire 

“Singurel ma ingrijesc”  

Servire gustare 

15.30-17.00  “ Sala noastra , cea mai frumoasa” 

 

  Bibliografie: 1. Ezechil, L., Păişi, M. – Laborator preşcolar, Editura V&I Integral, Bucureşti, 2001 

2. Voiculescu, E. – Pedagogie preşcolară, Editura Aramis, Bucureşti, 2001 

3. Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7ani 

 

 

ACTIVITĂȚI DIDACTICE NONFORMALE ÎN ȘCOALĂ 

Popa Claudia, G.P.P. ARIPI DESCHISE PITESTI 
 

Datorită  capacității de a transmite valori și de a crea atitudini pozitive în mod eficient și durabil, are loc în 

învățământ o creștere a importanței și valorii formative a activităților de educație non formală.   

Educația non formală are ca scop îmbogățirea curriculum-ului cu activități care nu intră în programa 

şcolară. Aceste activități noi contribuie la dezvoltarea personală și socială a elevilor şi la dezvoltarea sentimentului 

apartenenței la comunitatea locală, națională şi europeană. De asemenea, educația non formală vizează cunoaşterea 

altor culturi, învățarea altor limbi,  realizarea de schimburi interculturale şi dezvoltarea unei atitudini proactive la 

elevi. 

O direcție valoroasă în activitățile de educație non formală  este aceea directă, în cadrul căreia în fața 

elevilor sunt aduși participanți din universul prezentat în cadrul activităților non formale și are loc o învățare (co) 

participativă din partea prescolarilor. Elevii au astfel posibilitatea cunoașterii în mod direct a subiectelor care fac 

obiectul învățării non formale, conferindu-le acestora credibilitate, substanțialitate și autenticitate. Aceste trăsături 

definitorii ale educației nonformale devin deziderate pentru cadrele didactice implicate în activitățile de învățare 

nonformală.  

Este o tendință mai nouă și nu  suntem suficient de experimentați pentru a realiza în mod adecvat aceste 

activități. Pentru a le realiza în modul cel mai eficient, cadrele didactice au la dispoziție o gamă largă de 

posibilități de colaborare cu diverse instituții și organizații. Printre partenerii activităților de educație nonformală 

realizate se pot număra instituții publice locale, ONG-uri, persoane fizice și juridice din comunitate.  

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul şi 

aplicabilitatea cunoştintelor , abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ. 

Prin formele sale specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează 

implicarea prescolarilor în actul decizional în contextul respectării drepturilor  omului şi al asumării 

responsabilităţilor sociale, realizându-se , astfel, o simbioză  lucrativă între  componenta cognitivă şi cea 

comportamentală. 

Educaţia este o prioritate absolută şi un agent cheie al asigurării coeziunii sociale   capabil   să  contribuie  la   

îmbunătăţirea  climatului  democratic european. 

 

SAPTAMANA PARINTILOR- O SAPTAMANA ALTFEL 

Program de activitati extrascolare demarat cu ocazia Zilei Mondiale a Familiei – 15 mai. 

In cadrul Gradinitei cu Program Prelungit Aropi Deschise, Pitesti s-a desfasurat pe perioada 15-19 mai 

activitati extrascolare dedicate relatiei familie grădiniță-prescolari. Scopul acestor  activitati a fost acela de 

valorifica experienta pozitiva dobandita de parinti in relatiile cu copiii lor si dea  crea oportunitati noi pentru ca 

parintii sa se cunoasca si sa se imprieteneasca intre ei, sa participe la rezolvarea unor probleme privind crearea 

ambientului prietenos in sala de grupa. 

 Pri

n derularea acestui proiect , s-a incercat sa se accentueze rolul parintilor de prim-educatori ai copiilor si voi incerca 

sa-i determin sa-si ridice semne de intrebare si indoieli privind propriile metode folosite in educarea copiilor lor, 

urmarindu-se indeaproape 
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 Dobandirea de catre parinti a unor abilitati care sa sprijine formarea de comportamente adecvate la copii, 

pentru relationarea mai buna a acestora in cadrul grupurilor; 

 Aducerea la cunostinta parintilor a strategiilor de cunoastere a copilului; 

 Crearea de oportunitati pentru valorificarea experientelor pozitive dobandite de acestia in educatia copilului; 

 Acceptarea de catre copii a regulilor dupa care functioneaza microgrupurile sociale (familie, grădiniță, grup 

de prieteni, anturaj de joaca, vecini, etc.). 

Aceste activitati s-au desfasurat  prin metode  nonformale pe tema  relatiei parinti copii-educatoare.  

Analiza SWOT  

PUNCTE TARI (ale aplicarii proiectului): 

- Parintii vor invata mai multe despre etapele dezvoltarii copilului; 

- Parintii isi vor putea descoperi copilul sub diferite aspecte pe care le implica viata in colectivitate; 

- Parintii isi vor impartasi experientele; 

- Familia va invata sa abordeze dintr-o alta perspectiva relatia cu copilul; 

- Parintii se vor imprieteni intre ei; 

- Relatia grădiniță-familie se va intari; 

- Va spori increderea familiei in grădiniță; 

- Va spori eficienta activitatilor instructiv-educative desfasurate in grădiniță; 

PUNCTE SLABE: 

- Este posibil ca unii parinti sa nu trateze cu interes acest proiect; 

- Este posibil ca unii parinti sa se manifeste in mod nedorit; 

- Se genereaza un grad sporit de stres pentru parinti si educatoare. 

        OPORTUNITATI: 

 descoperirea unor noi modalitati de petrcere a timpului cu copiii 

 descoperirea unor modalitati de valorificare a relatiei parinti-copii-educatoare. 

 Dezvoltarea personalităţii complexe a copiilor prin implicarea acestora în  diferite tipuri de activităţi; 

 Promovarea ideilor proprii ale copiilor, părinţilor şi punerea lor în practică; 

 Stimularea intersului parintilor pentru activitatile desfasurate in grădiniță 

 Consolidarea sentimentului de solidaritate, responsabilitate si socializare 

 Ieşirea din tiparul curricular. 

        AMENINTARI 

 nedisponibilitate din partea parintilor 

 Condiţiile meteo nefavorabile desfăşurării unor activităţi în aer liber; 

       PLANICAREA SAPTAMANALA A ACTIVITATILOR 

N

r.

cr

t. 

Data/Ziua/ 

Intervalul 

orar 

Denumirea 

activităţii 

Descrierea activitatii Modalităţi 

de evaluare 

1. Luni 

15.05.2017 

Ora:.16.30 

Eu si familia 

mea. 

     Activitate pe centre. Prescolarii alaturi de 

parinti vor participa la o activitate pe ateliere 

de lucru, unde vor realiza impreuna diferite 

lucrari artistice: 1. desene “ Jucaria preferata a 

copilului meu” 

2. picturi “  Familiia noastra” 

3. colaje sau felicitari pe  tema “Pentru 

famili/mea”. 

4. Modelaj: mancarea preferata a copilului 

meu 

Poze 

Proces 

verbal 

2. Marţi  

16.05.2017 

Ora:.10.00 

Cartea, 

prietena 

copiilor1 

Vizita 
Prescolarii insotiti de parinti si de doamnele 

educatoare vor vizita Biblioteca Judeteana 

Dinicu Golescu.  

Poze 

Proces 

verbal 

3. 

 

 

  

Miercuri 

17.05.2017 

Ora:10.00 

 

 

La carnaval! 

 

 

 

 

Activitate distractiva 
Parintii alaturi de prescolari si doamnele 

educatoare vor participa la o activitate unde 

vor dansa, vor canta (karaoke) si vor desfasura 

diferite probe distractive. 

Poze 

Proces 

verbal 
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4 Joi  

18.05.2017 

 

Eu si mamica 

mea 
Activitate interactiva 
Fiecare prescolar alaturi de mamica lui va 

participa la o activitate interactiva ce se va 

desfasura in trei probe: 

1. Cant alaturi de mama mea. 

2. Declaratie pentru mama\copilul meu. 

3. Pregatim prajituri. 

Poze 

Proces 

verbal 

5 Vineri 

19.05.2017 

 La plimbare Vizita in padurea Trivale 
jocuri si activitati in aer liber 

Poze 

Proces 

verbal 

 

Impactul proiectului 

 Implicarea parintilor in actiunile din grădiniță si implicit de la clasa si acordarea sprijinului necesar; 

 Imbunatatirea atitudinii parintilor fata de grădiniță si fata de procesul instructiv- educativ 

 Schimbarea premiselor relatiei grădiniță-familie; 

    BIBLIOGRAFIE: 

 Ezechil Liliana – Comunicarea educationala in context scolar, EDP, Bucuresti, 2002;  

 Haskins, A. W. Ethos and Pedagogical Communication: Suggestions for Enhancing Credibility in the 

Classroom.  2000, http // cie.ed.asu.edu / volume 3 / number 4; 2000 

 Mc Crosky, J., & Young, T., 1981, Ethos and Credibility: The Construct and its measurements after two 

decades, Central States Speech Journal, 32, 24 – 34. 

 Mitrofan, I. Psihologie experienţială, Editura Infomedica, 1997, p.151 

 Neacsu Ioan – Metode si tehnici de invatare eficienta, Editura Militara, Bucuresti, 1990 

    

 

PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR DIN CADRUL PROGRAMULUI ,,SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII 

MAI BUN" 

Prof.înv.preşc. Băcioiu Andreea Simona/ Iordan Jeni 

GPP"CURCUBEUL COPILĂRIEI" 

DENUMI-REA 

UNITATII DE 

INVATA-MANT 

ACTIVITA 

TEA 

DESFASURATA 

OBIECTIVE GRUPA RESPONSA-

BILI 

GRĂDINIȚĂ CU 

P.P.  

CURCUBEUL 

COPILARIEI 

CRAIOVA 

 

1.  

„Suntem  

prietenii  

naturii” 

(activitate 

 aplicativa de  

educatie  

ecologica) 
 

 

 

 

 

 

2. 
“Plantele inseamna 

viata” 

(activitate de educatie 

ecologica 

-colectare de 

seminte,semanarea 

lor) 

 

-sa si formeze  si sa-si  

cultive  interesul  

pentru infrumusetarea 

spatiului verde; 

- sa-si formeze o 

atitudine  ecologica  

responsabila; 

-sa exerseze 

deprinderi de ingrijire 

si de ocrotire a 

mediului(strangerea 

gunoaielor,varuirea 

copacilor,plantarea 

unor flori si copaci in 

curtea gradinitei). 

-sa inteleaga 

cauzalitatea  unor 

fenomene,a 

schimbarilor si 

transformarilor din 

mediul inconjurator. 

 

Grupa 

mare 

“PITICII”  

Ed. Iordan Jeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ed. 

Bacioiu 

Andreea 
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Muzeul Ştiinţele 

Naturii/ Planetariu 

1 

Vizita la Muzeul 

Stiintele 

Naturii/Planetariu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.“Suntem prietenii 

sanatatii” 

- sa cunoasca 

vietuitoarele de la noi 

din tara si mediile lor 

de viata; 

-sa manifeste 

sentimente pozitive 

fata de natura ,fata de 

mediul 

inconjurator,vizionand 

exponatele de flora si 

fauna din incinta 

muzeului; 

-sa-si formeze o 

atitudine ecologica 

responsabila de 

ingrijire si ocrotire a 

mediului; 

-sa fixeze cunostintele 

legate de Univers. 

-sa-si formeze 

deprinderi de 

comportare civilizata 

in timpul vizitei la 

Muzeu. 

 

-sa cunoasca si sa 

aplice reguli privind 

igiena prepararii 

hranei si servitului 

mesei; 

- sa deosebeasca 

alimentele  sanatoase  

de cele care contin 

 E-uri si sa cunoasca 

efectul fiecaruia fata 

de organismul uman; 

-sa-si exprime 

atitudini pozitive fata 

de o alimentatie 

rationala si un regim 

de viata echilibrat; 

- sa cunoasca unele 

vitamine si sa 

aprecieze importanta 

lor in pastrarea 

sanatatii. 

Grupa 

mare 

“PITICII” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ed. Iordan Jeni 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ed. 

Bacioiu 

Andreea 

 

Teatrul Colibri 1. “Poftiti la teatru” 

(vizionarea unei 

piese de teatru 

pentru copii) 

 

 

 

 

2.“In lumea magica a 

povestilor” 

 

-sa vizioneze o piesa  

de teatru pentru copii; 

-sa-si formeze  si sa-si 

dezvolte deprinderi de 

comportare civilizata 

in timpul vizionarii 

unui spectacol; 

-sa cunoasca reguli de 

comportare intr-o sala 

de spectacol. 

 

Grupa 

mare 

“PITICII” 

 

 

 

 

 

 

 

    Ed.   Iordan 

Jeni 
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sa vizioneze DVD-uri 

cu povesti si desene 

animate indragite; 

-sa coloreze imagini 

cu personajele 

indragite; 

-sa confectioneze 

albume cu personaje 

din povesti; 

-sa-si aleaga modele 

de viata dupa faptele 

si atitudinile 

personajelor din 

povesti. 

 

Ed. Bacioiu 

Andreea 

Biserica " Sf. 

Nicolae"-Craiova 

1.  

“Micii crestini” 

(vizita la Biserica 

Sf.Nicolae/vizita 

preotului in 

grădiniță) 

 

 

2. “Fiecare copilas 

are cate-un ingeras” 

 

- sa invete o rugaciune 

si modul in care 

aceasta se spune; 

-sa-si formeze  

sentimentul de 

dragoste faţă de 

Domnul Iisus Hristos; 

 

 

 

- sa coloreze imagini  

cu teme religioase. 

-sa invete o rugaciune 

si modul in care 

aceasta se spune; 

 

Grupa 

mare 

“Piticii” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ed. Iordan Jeni 

 

 

 

 

 

  

        Ed. 

Bacioiu 

Andreea 

 

 

GRĂDINIȚĂ CU 

P.P.  

  URCUBEUL 

COPILARIEI 

CRAIOVA 

1“Bucuria Sarbatorii 

Pascale in suflet de 

copil” 

(activitate cu 

caracter practic: 

felicitari,colaje, 

expozitie cu lucrari 

de Pasti) 

 

 

 

 

 

 

2.“Importanta 

Invierii pentru 

crestini” 

(simboluri pascale) 

 

- sa obtina creatii 

originale,folosind 

tehnica 

picturii,desenului,mod

elajului si colajului. 

-sa-si dezvolte 

interesul faţă de 

traditiile românilor; 

-sa cunoasca  

însemnătatea   

sărbătorii  Pascale; 

-sa realizeze   

felicitări, vopsirea  

ouălor, confecţionare  

de  coşuleţe,obiecte 

decorative etc. 

 

-sa cunoasca modul de 

pregatire al crestinilor 

pentru Sarbatoarea 

Invierii Domnului; 

-sa cunoasca traditii 

de Sf. Pasti. 

Grupa 

mare 

“Piticii” 

      Ed.    

Iordan Jeni 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

          Ed. 

Bacioiu 

Andreea 
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ŞCOALA ALTFEL-MOMENTE INTERACTIVE ŞI EDUCATIVE LA PREŞCOLARI 

 

Nedelescu Julieta 

ARGUMENT 

 

Acţiunea pedagogică din SĂPTĂMÂNA ALTFEL se centrează în egală măsură pe formarea 

competenţelor, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la preşcolari, calitatea acestor performanţe 

asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor activ – participative precum şi prin raportarea 

problematicii la experienţele copiilor. Educaţiei îi revine rolul de a forma personalităţi care să se integreze 

schimbările şi să fie capabile de performanţe calitativ superioare. Când vorbim despre educaţie, nu trebuie să se 

piardă din vedere faptul că orice activitate umană este supusă unei legi suverane: adaptarea individului la mediul 

său, dar şi a colectivului din care face parte.  Scopul activităţilor desfăşurate este de a dobândi deprinderi, 

capacităţi şi abilităţi. Acestea pot fi realizate şi prin activităţi de tip extraşcolar şi extracurricular cuprinse în 

programul “Școala altfel”, care au rolul de a iniţia stare de bine și  bună dispoziţie în activităţile copiilor. 

 

SCOPUL PROIECTULUI: „ŞCOALA ALTFEL” vizează îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul 

cooperării, nivelul comunicării verbale şi nonverbale, nivelul creativităţii prin: 

 Procesul de învăţare prin joc; 

 Organizarea adecvată a ambientului educativ; 

 Stimularea şi dezvoltarea stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării. 

 

TIPUL ACTIVITĂŢILOR: cultural –artistice, educaţie financiară, educaţie tehnico-ştiinţifică, drumeţie, 

excursie. 

RESURSE IMPLICATE: Cadrele didactice, copiii, părinţi, buucătăreasă, muzeograf. 

PARTENERI IMPLICAŢI: Grădiniţa Nr. 231, Ferma animalelor, DinoParc, Muzeul BNR. 

OBIECTIVELE URMĂRITE: 

 Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extraşcolară; 

 Implicarea familiei în activităţile extraşcolare; 

 Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală. 

 Conştientizarea de către copii a importanţei valorificării calitative a timpului liber pentru lărgirea orizontului 

cunoaşterii; 

 Valorificarea aptitudinilor şi abilităţilor dobândite de preşcolari în cadrul unor activităţi extraşcolare; 

 Dezvoltarea spiritului de echipă; 

 Dezvoltarea competenţelor de comunicare. 

 

MODALITĂŢI DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII: jocuri de rol şi sportive, colaje, poze, expoziţie, dialog 

evaluativ. 

REZULTATELE ÎNREGISTRATE: 

La toate activităţile desfăşurate au participat toţi copii, fapt ce dovedeşte că activităţile realizate au fost nu numai 

instructiv educative, dar au reusit să trezească interes şi o implicare activă a copiilor şi a părinţilor. Au dobândit o 

mare cantitate de informaţii despre ştiinţă, fenomene ale naturii, istoria dinozaurilor, despre un stil de viaţă sănătos 

prin practicarea unor sporturi, educaţie financiară.  

 

CONCLUZII: 

 Pri

n modul relaxat de desfăşurare, copilul îşi dezvoltă abilităţile de interacţiune socială şi adoptă o atitudine pozitivă 

în dezvoltarea relaţiilor cu cei din jur. Deasemenea, această activitate duce la creşterea coeziunii de grup în 

grădiniţă prin orientarea spre munca în echipă. Copiii manifestă deschidere spre nou, caută soluţii la problemele 

care necesită rezolvare, sunt mai responsabili. 

Copii si-au deprins un comportament civilizat si adecvat locului, si-au educat răbdarea, au luat contact vizual cu 

obiectele din jur, manifestă interes pentru activităţile sportive, merg la magazine împreună cu părinţii pentru a 

cumpăra jucării.  

 

 

ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE: 
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NR

. 

CR

T.  

TEMA OBIECTIVE RESURSE LOCUL 

DESFĂŞURĂRI

I 

1.  ATELIERUL DE 

ȘTIINȚĂ ȘI 

EXPERIMENTE 

Activitate tehnico-

ştiintifică 

- "Împrietenirea" copiilor cu științele 

prin intermediul jocului și a aparatelor 

speciale de simulare a unor fenomene 

ale naturii; 

- Explicarea copiilor- lumea într-un 

limbaj simplu și amuzant; 

- Cunoaşterea modului de producere a 

fenomenelor şi efectele acestora 

asupra mediului; 

- Să producă experimente accesibile 

vârstei, cunoştinţelor și priceperilor 

ştiinţifice acumulate. 

- cadre didactice 

- copii 

- părinți 

- profesori 

- ateliere știință 

Orășelul 

Cunoașterii 

amenajat la 

sediul Grădiniţei  

2.  DE LA JOC LA 

EDUCAŢIE 

FINANCIARĂ 

Vizită la Muzeul 

BNR 

- Promovarea conceptului de educaţie 

financiară la preşcolari; 

- Imprimarea respectului copiilor 

pentru muncă şi bani; 

- Introducerea unor noţiuni de bază 

legate de utilizarea banilor şi bune 

practici precum economisirea. 

- cadre didactice 

- copii 

- muzeograf  

BNR 

Muzeul BNR 

3.  PRIETENI CU 

ANIMALELE 

Vizită la Ferma 

animalelor 

 

- Cunoaşterea animalelor domestice 

din țara noastră, a caracteristicilor 

acestora și a mediului de viață; 

- Observarea modului de producere a 

laptelui. 

- cadre didactice 

- copii 

- părinţi 

Ferma 

Animalelor 

4.  PITICEII FAC 

MENIU/ CÂT SE 

POATE DE 

HAZLIU 

Aactivitate practic-

gospodarească 

- Să manifeste interes pentru un stil de 

viata sănătos, antrenându-se în 

activităţi practic-gospodăreşti plăcute, 

care să dezvolte simţul practic şi 

comunicararea;  

- Să cunoască efectele unei alimentatii 

sanatoase asupra dezvoltarii lor 

armonioase; 

- bucătareasa 

grădiniţei 

- grupele de copii 

- educatoare 

Bucătăria  

Gradiniţei 

5.   

DINOZAURII – O 

LUME 

DISPĂRUTĂ? 

Vizită la Parcul 

Dinozaurilor 

- Cultivarea curiozităţii şi a interesului 

pentru cunoaşterea ştiinţifică; 

- Să recunoască, să denumească, 

analizeze, descrie, compare animale 

de demult dispărute după înfăţişare,  

- Să descrie modul lor de viaţă, 

înmulţire, caracteristici ale speciei, 

condiţii de viaţă, importanţa lor; 

- Familiarizarea cu istoria  uneia 

dintre cele mai spectaculoase specii de 

animale dispărute. 

-cadru didactic 

-copii 

 

Râşnov 

Parcul 

Dinozaurilor 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. Bică, Andra, Ohîi, Maria, Activităţile extracurriculare, un alt mod de a învăţa, Editura Nova Didact, 

Râmnicu Vâlcea, 2014; 

2. Tătaru, Lolica, Glava, Adina, Chiş, Olga, Piramida Cunoaşterii, Editura Diamant, Piteşti, 2016;  

3. Anexă la O.M.E.N.C.Ș. nr. 5034/29.08.2016- Metodologie de organizare a Programului național „Școala 

altfel”. 

https://www.edituradiamant.ro/autor/lolica-tataru--i10
https://www.edituradiamant.ro/autor/adina-glava--i96
https://www.edituradiamant.ro/autor/olga-chis--i97
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GRUPA MARE 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU:”CINE SI CUM PLANIFICA/ORGANIZEAZA O ACTIVITATE?” 

PROIECT TEMATIC: INVAT DE PE ACUM ! 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:”De la joc.....la educatia financiara” 

EDUCATOARE: PROF. ENACHE MELANIA 

                                                    PLANIFICAREA SĂPTĂMÂNALĂ  A  ACTIVITĂŢILOR 

    

ZIU

A 

               ADP               ALA 1               ADE            ALA 2 

   L 

U N 

I 

Întâlnirea de 

dimineaţă: 

„De la joc....la 

educ.financiara” 

RUTINE:”Nu 

striga şi calm 

vorbeşte, 

Explica prieteneşte 

!” 

TRANZIŢII:”Copi

lul mare,copilul 

mic” 

ALFABETIZARE : « Ghicit

ori despre bani »(E.Plugaru) 

 

JOC DE ROL : « La 

magazin » 

 

CONSTRUCŢII : « Constru

ctori pe santier » 

ŞTIINŢĂ : D.Ş. 

« Monede si bancnote »-

observare 

 

ARTA :DEC-« Monede care 

circula in tara noastra »-desen 

dupa contur 

 

JOCUL ÎN 

AER LIBER 

Plimbare 

 

Joc 

distractiv :  «Ca

uta leul 

pierdut » 

  M 

A R 

Ţ I 

Întâlnirea de 

dimineaţă 

« Trocul »(dictiona

r financiar); 

RUTINE : « Stiu si 

pot sa fac,lucrurile 

care-mi plac ! » 

TRANZIŢII : «Do

ua pasarele »  

STIINTA : « Sa identificam 

bancnotele » 

 

ARTA : « Monede »-

modelaj 

              « Bancnote »-

decupare 

 

CONSTRUCŢII :  

 « Casa de marcat » 

J.M. /MATEMATICĂ : 

D.Ş.”La Supermarket” 

         -joc didactic 

 

ALFABETIZARE D.O.S.-

„Banul Muncit”de Al.Mitru-

povestire 

 

JOCUL ÎN 

AER LIBER 

Plimbare 

 

Vizita la Banca 

(B.T.) 

M I 

E R 

C U 

R I 

Întâlnirea de 

dimineaţă  

„Ratusca 

risipitoare” 

p.39 

RUTINE:”Ai 

încredere în tine şi 

vei face totul 

bine!” 

TRANZIŢII:”Copi

i din grupa mare 

/Hai cu toti la-

nviorare!”; 

„Ora mesei” 

J.MANIPULATIV : « Gases

te jumatatea »-joc de masa 

CONSTRUCTII : « Banca 

de economii » ; 

ARTA : « Portofelul pentru 

bani »-indoirea hartiei 

ALFABETIZARE : 

D.L.C. « Povestea 

monedei »de L.Georgescu-

Golosiu-lectura educ. 

MUZICA:D.E.C.a)Cantec : «

 Nea Alecu »-repetare ; 

b)Joc muzical : « Hora 

mare »-invatare 

 

 

JOCUL ÎN 

AER LIBER. 

Plimbare 

 

Jocuri in curtea 

gradinitei 

       

J O I  

Întâlnirea de 

dim. « Cum este 

rasplatita 

munca ? » 

 

RUTINE :deprinde

rea de a lăsa curat 

locul de muncă şi 

ALFABETIZARE : 

« Fisa de lucru »(caietul 

special)  

 

JOC DE ROL : « Munca ne 

e draga ! » 

 

STIINTA : « Cum se castiga 

J.M /MATEMATICĂ DS : 

« Sa adaugam,sa 

scadem »(lim.1-10,cu 1 si 2 

unitati)-joc didactic 

 

 

ARTA: DOS 

„Pusculite pentru bani”-

JOCUL ÎN 

AER LIBER 

Plimbare 

 

Joc sportiv :  

« Mingea prin 

tunel » 
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de joacă ; 

TRANZIŢII : « Ha

i cu mine ! » 

banii ?» 

 

confectionare 

 V I 

N E 

R I 

Întâlnirea de 

dimineaţă : 

« Ce nu poti 

cumpara cu 

bani ? » 

 

RUTINE : « Priete

nii dau ajutor/Cand 

este greu sau 

usor » 

 

TRANZIŢII : 

« 1,2,3-la loc 

copii » ; 

« Moment de 

ordine » 

ŞTIINŢĂ : »Labirint »-fisa 

de lucru ; 

 

CONSTRUCTII : « Fabrica 

unde lucreaza tata » ; 

 

ARTA : « Deseneaza 

personajele cartii » 

ALFABETIZARE 

D.L.C. « Izbanda 

banutului »de I.Matache-

memorizare 

 

 

DPM :Repetarea dansului 

popular « Hategana » 

Exersarea pasilor de dans 

invatati 

  

 

JOCUL ÎN 

AER LIBER 

Plimbare 

 

Joc de atentie : 

 « Jocul 

degetelor si al 

monedelor » 

 

NOTA : Pentru realizarea planificarii saptamanale  m-am inspirat din revista : « De la joc.....la educatia 

financiara » 5-6 ani de Ligia Georgescu-Golosiu 

 

 

ACTIVITĂŢI PENTRU PROGRAMUL ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! 

AN ŞCOLAR  2016-2017 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ FLOREȘTI  - BEACA MIHAELA VASILICA 

STRUCTURĂ ŞCOALA PRIMARĂ GÎRDOAIA 

 

ACTIVITATEA OBIECTIVE URMARITE DURATA NR. DE 

ELEVI 

PARTENERI 

 

 

    

 

1 „Alba-ca-Zapada” 

„Amintiri din 

copilarie” 

 

2. „Cupa Florești”- 

jocuri sportive 

 

Marti 6 iunie2017 

 

-dezvoltarea armonioasa a copilului; 

-încurajarea copiilor sa  citească  

pentru  a intra in lumea 

  vrăjită a povestilor; 

-cultivarea  interesului  pentru  

lectura  si imbogatirea 

  vocabularului; 

-dezvoltarea fizica si psihica a 

copiilor prin jocuri de rol 

 cu trimitere la personaje din lecturile 

citite. 

2 h 

 

 

 

 

 

2h 

 

 

 

35 

 

 

1.,,Ştim să circulăm 

corect ?”-jocuri 

didactice 

 

2. „Sa ne 

imprietenim cu 

politistii!”-discutii 

libere; 

-prezentarea 

autospecialei din 

dotarea postului de 

politie 

- să recunoască regulile şi semnele de  

 circulaţie de bază; 

 - să recite, să citească imagini pe  

teme rutiere; 

- să utilizeze semnele de circulaţie şi   

  mijloacele de transport în realizarea 

unei 

     machete; 

 - să conştientizeze pericolele care 

pot surveni în   urma nerespectării 

regulilor de circulaţie 

2 h 

 

 

 

 

 

2h 

 

 

 

35 
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Miercuri 7 iunie2017 

 

 

O ZI IN NATURA 

”Natura- prietena 

noastră” 
       

     Excursie 

Joi 8 iunie 2017 

- stimularea dorinţei de cunoaştere şi a  

curiozităţii de a înţelege fenomenele 

şi  procesele din mediul înconjurător; 

  - consolidarea cunoştinţelor 

dobândite la orele de curs; 

  - dezvoltarea sentimentelor de 

ocrotire a  

  mediului; 

  - formarea şi dezvoltarea unor 

trăsături de  caracter: spirit de 

prietenie, respect faţă de semeni, de 

natură și de  tot  ce-i  ȋnconjoară. 

 

4 h 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

1.,,O minte sănătoasă 

într-un corp sănătos” 

 

2.”Cei mai buni 

dintre cei buni” -

Jocurile copilariei 

- Concursuri 

recreative în 

aer liber  

 

 

VINERI  9 IUNIE 

2017 

-formarea şi cultivarea interesului 

pentru problematica sănătăţii 

 -  cunoaşterea organismului uman şi a 

funcţiilor vitale, precum şi a unor 

norme de comportament pentru 

asigurarea echilibrului dintre 

sănătatea individuală şi colectivă 

 -  formarea şi consolidarea 

deprinderilor de igienă a muncii, de 

odihnă şi recreere 

 - formarea deprinderilor de 

alimentaţie raţională şi de 

desfăşurare de exerciţii fizice în 

vederea menţinerii sănătăţii 

 -  dezvoltarea capacităţii de utilizare 

a normelor igienico-sanitare prin 

corectarea deprinderilor greşite şi 

încurajarea celor corecte. 

2 h 

 

 

 

 

 

2h 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

ȘCOALA ALTFEL”SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FI MAI BUN” 

EDUCATOARE:PROF.ARNĂUT OTILIA 

PROF. IACOB DIANA 

ZIUA 
INTERVA

L ORAR 

COORDONATOR

I 
TITLUL ACTIVITĂŢII TIPUL ACTIVITĂŢII 

 

Luni 

22.05.201

7 

 

 

9-12 

 

Pr. Prof. Dr. Isac 

Rusalin 

Prof. ArnăutOtilia 

Prof. 

ȘtefănigăMarinela 

Prof. OţetGeorgeta 

”Aventurilemicuțeivrăjitoare!

” 

Vizionare de 

teatrușispectacolepentrucop

ii 

Marţi 

23.05.201

7 

 

 

 

9-12 

 

 

Pr. Prof. Dr. Isac 

Rusalin 

Prof. ArnăutOtilia 

Prof. 

ȘtefănigăMarinela 

Prof. OţetGeorgeta 

”Prietenul meu pompierul!” 
Vizită la Detașamentul de 

PompieriCaransebeș 
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22.05.2017 – 26.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miercuri 

24.05.201

7 

9-12 

Pr. Prof. Dr. Isac 

Rusalin 

Prof. ArnăutOtilia 

Prof. 

ȘtefănigăMarinela 

Prof. OţetGeorgeta 

“Sufletcreștin de copil!” 
Convorbirecupreotul 

Împărtășanie 

„Educaţiepentrusănătate” Vizită 

Joi 

25.05.201

7 

9-12 

Pr. Prof. Dr. Isac 

Rusalin 

Prof. ArnăutOtilia 

Prof. 

ȘtefănigăMarinela 

Prof. OţetGeorgeta 

”O carte pentru toți!” Vizită 

”Vreausăștiu!” Expoziție 

Vineri 

26.05.201

7 

9-12 

Pr. Prof. Dr. Isac 

Rusalin 

Prof. ArnăutOtilia 

Prof. 

ȘtefănigăMarinela 

Prof. OţetGeorgeta 

 

“Deep-o aventurănesfârșită!” 

Vizionare de 

teatrușispectacolepentrucop

ii 



67 
 

 

 

O ACTIVITATE DE SUCCES ÎN  SĂPTĂMÂNA  „ŞCOALA ALTFEL :SĂ ŞTII MAI MULTE ,SĂ 

FII MAI BUN!” 2015- 2016 

                                                                                   PROF.LUPU SVETLANA AURORA 

                           GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA  MINUNATĂ”, 

SLOBOZIA,IALOMIŢA 

Nivel de învăţământ: I si II 

Nr. preşcolari participanţi: 25 

Coordonatorii activităţii: 

Prof.Lupu Svetlana Aurora 

Prof. Mihalache Lenuţa 

Nr.părinți participanţi:15 

Titlul activitatii: “Pe urmele antreprenorilor”-excursie la fabrica de mobilă ,,Mobiper” ,Ferma 

Agricolă ,,Costandache COM ”. 

Domeniul in care se incadreaza: Domeniul cultural 

Scopul: Organizarea excursiei răspunde dorinței exprimate de preșcolari și părinți de a călători și 

de a petrece timpul liber, desfășurând activități recreative , de informare,divertisment. 

Obiectivele educaţionale ale activităţii: 

-să participe la plimbări,excursii pentru a observa obiective importante din imediata apropiere a urbei (fabrica de 

mobilă ,, Mobiper ,, , Ferma Agricolă ,,Costandache COM ” ; 

-să înțeleagă procesul de transformare a lemnului în mobilă, familiarizandu-se cu uneltele 

specifice meseriei de tamplar ,tapițer ,fermier ; 

- să participle la acțiuni educative în aer liber,în natură alături de părinți ,educatoare ,colegi; 

- să-şi formeze trăsături pozitive de caracter precum: disciplina, răbdarea, stăpânirea de sine, 

curajul, iniţiativa, perseverenţa; 

-să relaţioneze pozitiv ,promovând strategii pozitive; 

- să-și cultive respectul faţă de muncă şi faţă de produsele muncii , motivandu-i în alegerea 

unei meserii de viitor; 

Durata şi locul desfăşurării activităţii: 

Excursia s-a desfășurat în intervalul orar 08:30 -12:30 a zilei de 12.05.2016,în comuna 

Perieți ,județul Ialomița vizitând Fabrica de mobilă ,,Mobiper ,, și ferma Agricolă ,,Costandache 

COM”. 

Descrierea activităţii:Excursia s-a deșfășurat în data de 12 mai 2016 pe raza localității Perieți , județul Ialomiț la 

Fabrica de Mobilă ,,Mobiper” și Ferma Agricolă ,,Costandache COM” .  Preșcolarii însoțiți de părinți și cadre 

didactice au fost întâmpinați de directorul locației ,invitându-

ne la primul obiectiv al excursiei- Fabrica de Mobilă 

,,Mobiper”.Acolo preșcolarii au fost familiarizați cu procesul 

tehnologic de prelucrare a lemnului, tehnologia și uneltele 

specifice meseriei de tâmplar-tapițer și familiarizarea cu 

produsele finite. 

 

Preșcolarii însoțiți de părinți și cadre didactice au fost 

întâmpinați de directorul locației,  

invitându-ne la primul 

obiectiv al excursiei- 

Fabrica de Mobilă ,,Mobiper”.Acolo, preșcolarii au 

fost familiarizați cu procesul tehnologic de 

prelucrare a lemnului și uneltele specifice meseriei 

 de tâmplar-tapițer și familiarizarea cu produsele 

finite. 

În cadrul Fermei Agricole ,,Costandache COM” 

domnul inginer a prezentat procesul automatizat de 

încărcare a camionului cu cereale ,sistemul de 

depozitare a cerealelor în capsule și magazii special 
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amenajate precum și utilajele de prelucrare a solului (arat,discuit, semănat, prășit,erbicidat). 

 

 

În încheierea excursiei gazda ne-a invitat în foișorul 

familiei ,unde copiii au fost recompensați cu daruri 

dulci.Cadrele didactice, alături de părinți au adresat cuvinte 

de mulțumire către gazde.Cu această ocazie 

 s-a deschis     oportunitatea încheierii unui parteneriat , 

benefic pentru copii. 

Rezultatele obţinute în urma activităţii: 

a)Preșcolarii au fost familiarizați cu meseria de : 

proiectant,tâmplar,tapițer ,inginer 

agronom,mecanizator agricol și cu procesele de prelucrare 

specifice acestor meserii; 

b) Activitatea a fost instructivă ,educativă și distractivă; 

c) S-a realizat un schimb de experienţă plăcut, util şi eficient între cadrele didactice 

organizatoare ,părinți,preșcolari și gazde; 

d) Participanții la activitate s-au prezentat la 

cele mai înalte standarde ; 

e) Preşcolarii şi-au dezvoltat trăsături 

pozitive de caracter;  

Sustenabilitatea proiectului 

               Preşcolarii, cadrele didactice, 

părintii şi partenerii implicaţi și-au 

exprimat dorinţa de a 

încheia un parteneriat viabil pentru a 

continua ,,activitatea de succes” desfășurată 

în ,,Săptămâna 

Şcoala alftel: Să ştii mai multe, să fii mai 

bun” . Argumentul sustenabilităţii acestui 

proiect este acela de a îndruma preșcolarii 

și de a-i pregăti pentru viață în vederea 

alegerii unei meserii. 

Excursia “Pe urmele antreprenorilor”-

excursie fabrica de mobilă ,,Mobiper”, Ferma Agricolă,,Costandache COM ” 

a fost o activitate de succes în Săptămâna Şcoala 

alftel: Să ştii 

mai multe, să fii mai bun” pentru că: 

-și-a atins scopul și obiectivele stabilite,  întrucat 

copiii s-au desprins de rutinele zilnice și au 

pătruns în ,,tainele ,, unor profesii de viitor;  

-ținând cont că locuim într-o zonă preponderant 

agricolă această activitate este propice pentru 

dezvoltarea lor cu succes în societate; 

-în cadrul acestei activități au fost antrenaţi atât 

preşcolarii , cadre didactice si părinți; 

-preșcolarii s-au încărcat cu energie pozitivă 

,exprimându-şi dorinţa de a participa şi la alte 

acţiuni de acest gen. 
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THE ROLE OF THE NON - FORMAL METHODS ON THE PERSONAL 

DEVELOPMENT 
Prof. Cristian Colonelu 

ScoalaGimnazialanr. 15 Dr. Tr. Severin 

There is nothing new about using different forms of learning to develop required skills and knowledge both 

for novice and experienced learners in workplaces and training institutions. What is different today is the 

increasing need to renew approaches to workforce skills development to address current skill shortages in an 

environment of workforce ageing, declining cohorts of youth, and increased competition for workers with the right 

skills. As well, advances in technology and science and government demands for regulatory compliance 

(Department of Education, Science and Training 2006) have also increased at a rapid pace. These developments 

have meant, and will continue to mean, that companies must look for more effective ways to engage all existing 

workers in learning, and to look for alternative sources of skills. Innovative ways for recognising (and utilising) 

existing skills of older workers to keep them in the workforce will also be required. As organisations restructure 

and reduce staff to remain economically competitive, there are increased requirements for managers and 

supervisors to assume responsibilities that were once dealt with by organisation-wide functions—such as 

budgeting, scheduling, occupational health and safety, and staff and customer grievances (Martin & Healy 2008).  

Current traditional trade skill shortages in Australia heighten the need to accelerate the completion of formal 

apprenticeship programs which, historically, have been based on a combination of formal off-the-job and on-the-

job learning and informal and non-formal workplace learning (National Centre for Vocational Education Research 

2006). These programs generally use recognition of prior learning (RPL) processes to recognise the skills and 

experience of mature-age workers with relevant industry skills. In addition, there is a need to deepen initial 

training for those industries such as mining, electro-technology and energy utilities which require higher level 

initial skills (Department of Education, Science and Training 2006). Providers of formal learning (including VET 

institutions) will also need to provide training that is sensitive to the needs of marginalised workers. Richardson 

&Teese (2008) note that the Australian workforce is becoming increasingly feminised as the pool of 25 to 49-year-

old males is declining and as more women are being required to enter or re-enter the workforce.  

In developing workforce skills, companies have applied a variety of work-based learning approaches to 

complement and supplement learning from initial formal studies. These include learning on the job, short in-house 

training sessions, short courses from external providers, job rotation, job redesign (including multi-skilling and 

cross-skilling), and coaching and mentoring programs. The application of new technologies to speed up or 

diversify the production of goods and services to meet the needs of different consumer markets has also improved 

the accessibility of information and knowledge used in learning and job/work completion. 

Formal, non-formal and informal learning defined 

To begin with it is important to understand exactly what we mean by formal, non-formal and informal 

learning. We start by clarifying each of these different forms.  

 Fo

rmal learning refers to learning in courses or programs leading to nationally and internationally recognised 

qualifications.  

 N

on-formal learning refers to learning in structured programs for developing skills and knowledge required by 

workplaces, communities and individuals. These do not lead to nationally or internationally accredited formal 

qualifications.  

 Inf

ormal learning refers to learning that is acquired through everyday work and life.  

In this regard our distinctions are compatible with the definitions adopted by the Organisation for Economic 

Co-operation and Development (OECD) in its review of the Role of qualifications in promoting life-long learning 

(OECD 2005).1 In addition, information and communication technologies (internet, email, chat-rooms and 

                                                           
1 Formal learning refers to learning that takes place through a structured program of instruction which is generally recognised by the attainment of a formal 

qualification or award (for example, a certificate, diploma or degree. Non-formal learning refers to learning that takes place through a program of instruction 

but does not usually lead to the attainment of a formal qualification or award (for example, in-house professional development programs conducted in the 
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discussion forums), and topic-specific software applications can be applied to all these forms of learning. Self-

directed learning is also possible across the three forms of learning.  

Supplementing work with access to formal, informal and non-formal learning 

Most of the learning that individuals do once they leave school is of the informal (on-the-job training) and 

non-formal variety. Nevertheless some workers continue to engage in formal learning leading to job-relevant 

formal qualifications, or qualifications that are not related to their job.  

Fuller & Unwin (2004) are of the view that enabling workers to engage in all these forms of education 

provides an ‘expansive’ rather than a ‘restrictive’ form of workforce skill development. An expansive approach 

they say leads to an ‘enrichment’ of the workers’ ‘learning territory’. This expansion then is of benefit to 

individuals because they acquire the social skills and formal qualifications which will make them more 

competitive in the labour market.  

Formal training leading to formal qualifications  

Formal learning, as its name implies, has a highly structured set of learning arrangements. That is, it is 

characterized by defined aims and objectives and a recognisable and espoused written curriculum structure. It is 

focused on delivering qualifications that are accredited by state, national and international education and training 

authorities (or their equivalents) and industry bodies. This type of learning is also associated with identifiable and 

recognisable educational sectors; that is, primary and secondary schooling, VET (including industry training), 

higher education, and adult and community education. Depending on the parent sector, formal training and 

learning programs are established to deliver a body of general, technical, vocational, or professional skills and 

knowledge. Successful learning (affirmed by successful performance in tests of knowledge and/or practical skill) 

may also lead to formal academic or industry qualifications, licences, or accreditations (or their equivalents). 

These outcomes may be used to help holders obtain a job, perform a job2, change jobs, or acquire a promotion. 

They can be used to help holders start or progress a business venture or enter further formal studies to acquire 

further qualifications.   

A range of delivery options  

Formal learning comprises a variety of diverse approaches and can be used with large groups, small groups 

and individuals. For example, it includes cases where instructors are in physical proximity to students and use 

lock-step methods of training3 in addition to cases where instructors guide or facilitate students through self-paced 

learning materials. It also includes instructors using a combination or a blend of these two approaches. When 

college mentors or instructors visit workplaces and sit down with individuals to work through self-paced learning 

modules, this can also come under face-to-face training. Formal training also refers to on-the-job training which is 

required for the completion of an apprenticeship or traineeship. 

Face-to-face approaches may also include students working through programs using electronic technologies 

in a computer classroom with instructors present for the provision of advice and assistance. Also included is video-

conferencing where instructors in one location deliver a training program to a group of individuals who are 

gathered in a video-conferencing classroom in another location or in multiple locations.  

Distance education leading to formal qualifications is also an example of formal training. Here students may 

be provided with learning materials in hard copy or electronic form. These materials may also be based on the 

traditional lock-step methods of training. However, here the student works through the materials individually and 

instructors make themselves available to provide feedback and assistance as required. In the past, interaction 

between distance education instructors and students often happened via telephone or mail. Increased access to 

electronic equipment, both by teachers and students, and advances in technology, mean that teachers may 

communicate with students via email, bulletin boards and discussion forums and may do so in synchronous or 

asynchronous time4 (Misko et al. 2004). 

Increasingly, and especially in the VET sector, some individuals may undertake and complete formal 

training (in short courses which, for others, are also used as components of qualifications) only for the knowledge 

and skill they are able to acquire from these courses. They may choose not to acquire a qualification.  

                                                                                                                                                                                                                                
workplace. Informal learning refers to learning that results from daily work-related, social, family, hobby or leisure activities(for example, the acquisition of 

personal skills developed through the experience of working as a sales representative). 
2 A training officer in a company may be required to attend formal training sessions to acquire specific accreditations to teach a certain set of skills which are 

part of a formal package. Quality assurance officers may also have to do the same to acquire formal quality assurance accreditations to undertake quality 

audits.  
3 Here the teacher does not move on to a new skill or concept until he or she is satisfied that all or the majority of the class has grasped the current skill or 

concept. Arrangements are made for students who cannot keep up to get remedial attention from the instructor or from specialist tutors, either during class 

time (preferably when the others are working on their own on some particular task) or after class in specially structured remedial sessions.  
4 Synchronous time refers to real time, while asynchronous time refers to situations where students access information (including written, video or computer-

based learning resources) that have been prepared and posted at electronic addresses when it suits them.  
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Training to meet compliance and contractual obligations  

Formal programs are also implemented to satisfy legislative requirements (for example, occupational health 

and safety laws, financial services regulations, and mandatory reporting of a variety of social issues related to 

minors5) and contractual obligations. Formal accredited training required for compliance with legislation and 

contractual obligations is the most preferred type of formal training in small- and medium-sized firms. Mawer& 

Jackson (2005) found that unless workers were required to have formal qualifications and licences for compliance 

reasons, companies did not much care if workers did or did not have any formal qualifications. These attitudes 

were also shared by employees. What was often more important was the experience individuals brought to the job, 

their skills at working with others, their willingness to put in a good day’s work and the types of references they 

brought with them from other employers.  

Education and training leading to formal qualifications, accreditations, and licences is generally delivered 

externally by nationally or industry-accredited providers. However, companies who are registered to deliver their 

own qualifications (enterprise registered training organisations in the VET sector) may deliver this training on 

their own premises. In some programs (for example, apprenticeships and traineeships already discussed) such 

formal training can also happen at the workplace. Some companies in the study by Mawer& Jackson (2005) 

preferred that compliance training for required licences be delivered on-site. However, they were agreeable to 

specialised technical and theory-based training being delivered externally. 

Responsibility for training costs 

Typically employees who would like to acquire a formal qualification that may not be related to their particular 

occupations will undertake this training outside work hours. They will often be expected to pay for their own 

training. However, Fuller & Unwin (2004) provide an example of companies who also meet the costs of training in 

non-related fields. Those who can show that a desired formal qualification is relevant in some way to the work of 

the organisation may be given time to attend classes during work hours. Some companies may pay for the cost of 

the training up-front; others may reimburse the employee once they have completed and passed the particular 

course.  

In the main, accreditations and licences required for the performance of licensed jobs, or the operation of 

specialised machinery and equipment, or delivery of specific training services, are paid for by the organisation and 

generally undertaken in work time. Although the main aim of this training is to make sure that the company has 

access to the required skills and knowledge for more effective operation and legislative compliance, this training 

also helps to prepare the individual for his or her job. Often accreditations and licences will travel with the 

individual. This means that in addition to providing organisations with a medium for transferring required skills 

and knowledge, the individual has also added to his or her toolkit of skills and licences. Such acquisitions will 

hold the individual in good stead should she or he wish to move into alternative employment.  

Richardson (2004) found that a great deal of skill enhancement is provided by on-the-job learning, and that 

employers paid a considerably greater proportion towards workforce skill development than is usually estimated.  
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Educaţia nonformală- o altfel de educaţie 

Educatoare: Preda Beatrice,  

Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Nicolae Romanescu’’ Craiova 

 

MOTTO: ,, Unui copil i-aș da aripi, dar l-aș lăsa să învețe să zboare singur”     

           (Garcia Marquez)’’ 
        În vederea creșterii interesului preșcolarilor pentru cunoașterea și dezvoltarea unor trăiri emoționale autentice, 

activitățile nonformale trebuie să țină cont de interesele, înclinațiile, preocupările şi preferințele acestora.  

             Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spirituală, interpersonală și socială, activitățile nonformale, ca și cele 

formale, se adaptează cerințelor individuale ale preşcolarilor şi  potențialului acestora. 

                                                           
5 For example, teachers in South Australia must attend mandatory reporting training if they are to keep their registration. Registered teachers who may not be in 

service must also attend mandatory reporting sessions if they are to maintain their registration status.  
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       Întrucât rolul familiei în educarea propriilor odrasle a scăzut vertiginos, acestea trebuie stimulate să o facă, 

chiar să se implice mai mult în activitățile școlare. Unității de învățământ îi revine rolul de a crea acel sentiment al 

apartenenței la grup prin crearea unor activități specifice, care să evidențieze atât rolul elevului, cât și pe cel al 

clasei ca sintalitate. Putem în acest fel marșa pe ideea că fiecărui membru al unui grup de elevi îi revine sarcina de 

a fi responsabil pentru ceilalți. 

      ”ÎMPREUNĂ VOM CLĂDI VIITORUL” este un proiect de parteneriat educaţional iniţiat de mine din dorinţa 

de a colabora şi coopera cu familiile preşcolarilor în scopul dezvoltării relaţiei dintre grădiniță şi familie. 

Parteneriatul are la bază interesul atât al grădiniței cât și al familiei de a colabora pentru dezvoltarea fizică, 

cognitivă și socio-emoțională a preșcolarului, dar și stimularea interesului familiei de a se implica în activitățile 

grădiniței. Această colaborare presupune desfăşurarea de activităţi curriculare-  activităţi practice, dar şi 

extracurriculare - programe artistice şi vizite.  

      Consider că părinţii trebuie stimulați și ajutați să conştientizeze rolul mediului familial în educaţie şi să înveţe 

modurile în care îşi educa și susțin copiii, de aceea trebuie implicaţi într-o comunicare permanentă cu grădiniţa, 

încurajaţi să se ofere voluntar pentru realizarea diferitelor activităţi specifice. Activitățile propuse creează 

părinților oportunitatea de a participa alături de copii la activitățile specifice grădiniței, de a cunoaște mult mai 

bine specificul acestor activități și de a-și observa îndeaproape copilul, modul de reacție și comportamentul  

acestuia în timpul programului grădiniței şi în afara acestuia.  

          Cu prilejul Sărbătorilor Pascale şi asteptând sosirea iepuraşului, am hotărât împreună cu părinţii să 

achiziţionăm un iepuraş cu ajutorul căruia vom putea responsabiliza preşcolarii oferindu-le posibilitatea să îl 

îngrijească şi totodata să îl folosim în cadrul activităţii ,,ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ’’.Iepuraşul a mers zilnic 

acasă la cel mai cuminte preşcolar sau cel care  s-a remarcat în mod deosebit în cadrul activităţilor desfăşurate în 

ziua precedentă, urmând ca în cadrul întâlnirii de dimineaţă să povestească întâmplările şi  

acţiunile iepuraşului. După ce a mers acasă la fiecare preşcolar pentru a ramâne la unul singur am organizat o 

tombolă în urma căreia acesta a mers acasă la o fetiţă.Rilă vine în vizită la grădiniţă de fiecare dată când ne este 

dor de el.  

         În cadrul parteneriatului am organizat şi ieşiri în aer liber pentru a consolida relaţiile dintre preşcolari şi a 

lega noi prietenii între aceştia. De asemenea, am oferit posibilitatea părinţilor să petreacă timp cu copiii lor, să le 

observe comportamentul şi să participe activ la toate activităţile şi jocurile întreprinse de aceştia.  

        Deoarece preşcolaritatea este piatra de temelie a personalităţii în formarea copilului, iar prezenţa familiei în 

cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul necunoscut iniţial am organizat o petrecere la grădiniţa  cu 

ocazia zilei animalelor pentru a păşi în necunoscut. Fiind o petrecere cu tematică, fiecare preşcolar s-a costumat în 

animăluţul preferat.Pentru a nu fi timoraţi şi a nu avea un comportament diferit în prezenţa părinţilor, petrecerea s-

a desfăşurat fără aceştia, însă au urmărit toată distracţia în cadrul filmuleţului ce s-a realizat ca un rezumat al 

activităţii desfăşurate.  

        In concluzie, educatia nonformala este accesibila tuturor, este caracterizata de adaptabilitate, nu impune 

restrictii sau conditionari, dar nici nu ofera recompense de genul celor pe care le ofera educatia formala (note, 

medii, burse etc.) Ea pur si simplu ofera noi perspective si oportunitati pe plan personal, cat si profesional. Este 

utila in nenumarate domenii si ajuta la completarea golurilor din programa scolara. 

 

 Bibliografie: 

 Velea, S., Istrate, O., Bercu, N. Raport de evaluare a programelor Socrates şi Leonardo da Vinci 2000-2006. 

Bucureşti: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2007. 

 

ACTIVITĂŢILE DE TIP OUTDOOR – 

POSIBILITĂŢI ŞI MODALITĂŢI DE ORGANIZARE CU PREŞCOLARII 

 

                                                                                        Prof. Berteşteanu Adriana 

                                       G.P.P.”Dumbrava Minunată”-Slobozia, judeţul Ialomiţa 

 

             ,,Pe copil îl educă tot ce îl înconjoară: câmpul, pădurea, râul, marea, munţii, rândunelele, cucul. Faceţi 

tot posibilul ca şi copiii dumneavoastră să iubească tot ce-i înconjoară, pentru că fără dragostea faţă de natură şi 

animale omul nu poate să simtă din plin, ceea ce numim, cu cel mai minunat dintre cuvinte – VIAŢA.”   MC. 

MIHĂESCU 

             Într-o societate  în care tehnologia  progresează cu o viteză ameţitoare şi datorită ei de la cele mai fragede 

vârste copiii sunt asaltaţi de adevărate avalanşe de informaţii, ştiinţele educaţiei se orientează din ce în ce mai acut 

către întoarcerea la natură. După secole în care toate eforturile educatorilor s-au concentrat pe aducerea copiilor 
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între pereţii clasei pentru a li se face educaţie, am constatat cu uimire că nu este cea mai fericită formă de educaţie 

şi, ca atare, a apărut nevoia acută de altceva, de întoarcerea la natură, ca izvor de educaţie sănătosă. 

             Natura, cea pe care conştient sau nu, o distrugem încet dar sigur, ne oferă lecţii de supravieţuire de 

nepreţuit: a acoperit cu nisip măreţele piramide egiptene, cu vegetaţie luxuriantă uimitoarele temple mayaşe, a 

populat cu copaci falnici şi animale  zonele distruse de catastrofa de la Cernobîl. Se pune atunci întrebarea dacă nu 

cumva viitorul omenirii nu constă, de fapt, în  supravieţuirea speciei umane în condiţii din ce în ce mai dificile şi 

mai neprevăzute, iar răspunsul la întrebare nu este altul decât cel de întoarcere la natură, ca cel mai bun şi eficient 

educator. 

Copiii care stau din ce în ce mai mult în casă în faţa monitoarelor de orice fel, cunosc natura numai din „poze” şi 

din filme. Este momentul şi avem obligaţia de a-i scoate „afară”. Este motivul pentru care de câţiva ani a apărut 

conceptul de activitate outdoor, ca alternativă pentru educaţia formală, tradiţională.  Există mai multe accepţiuni 

pentru termenul de outdoor, cea mai simplă fiind aceea de activitate în aer liber, în afara spaţiului instituţional al 

şcolii. 

             Educaţia nonformală  şi, implicit, educaţia outdoor nu este o activitate lipsită de un efect formativ, ci 

trebuie înţeleasă ca o realitate educaţională mai puţin formalizată. Conceptul de educație nonformală este asociat 

conceptului de „învățare pe tot parcursul vieții” (lifelonglearning). Evaluarea în cadrul educaţiei nonformale este 

realizată de cel care învaţă, iar abordarea multi-disciplinară a procesului de învăţare, ajută copiii să înţeleagă şi să 

aprecieze mediul şi legătura lor cu acesta. Pregăteşte copiii pentru un viitor durabil, analizează problemele pe 

termen lung ale interdependenţei om – natură.  

Educația outdoor se pliază cel mai bine cu cea nonformală, întrucât ca şi aceasta, educația outdoor se bazează 

foarte mult pe participarea activă, maximizează procesul de învăţare, minimalizând constrângerea specifică şcolii, 

oferă o utilitate practică imediată cunoştinţelor învăţate, se desfăşoarăîn contexte diferite având un cadru de 

învăţare şi un conţinut lejer, foloseşte metode care stimulează implicarea şi participarea, are o structură şi o 

planificare flexibilă, procesul învăţării este orientat spre participant, se bazează pe experienţa participanţilor. 

             Atât educația nonformală cât și educația outdoor pot fi integrate cu succes în educația formală cu scopul 

de a maximiza efectele procesului de învăţare, tendinţa actuală este aceea de amplificare a celor două forme, mai 

ales pentru faptul că încorporate, ele conduc la un sistem educativ mult mai valoros din punct de vedere al calităţii, 

produc avantaje pe termen lung, permit acoperirea unei game largi de discipline şi cel mai important, actul 

educaţional se axează în aceeași măsură şi celor care o implementează (în speţă profesorilor) şi celor care fac 

obiectul învăţării (în speţă copiii). 

              Învăţământul preşcolar poate fi considerat precursor al educaţiei outdoor, având în vedere că activităţi 

formale, informale şi nonformale se desfăşoară în afara grădiniţei dintotdeauna. Excursiile, plimbările în aer liber, 

vizitele la muzee au fost mereu prilej de transmitere către copii de informaţii, priceperi şi deprinderi, niciodată  

nefiind organizate doar de dragul de a fi organizate.  

FOARTE IMPORTANT! 

         Activităţile de tip outdoor nu sunt activităţi de educaţiei formală ce au loc în afara sălii de clasă, ci 

activităţi de educaţie nonformală, menite să familiarizeze copiii cu natura şi să le formeze deprinderi şi 

priceperi de cunoaştere prin experienţă, bazându-se desigur pe cunoştiţele dobândite în activităţile de educaţie 

formală. 

         Iată un exemplu de activitate outdoor, nonformala dar cu caracter profund formal.  

         Natura impresionează copilul încă din primii ani ai vieţii sale, varietatea elementelor 

naturii:coloritul, formele de relief, oamenii şi portul lor- provoacă preşcolarului sentimente de 

bucurie, care vor intra treptat, în conţinutul afectiv al vieţii lui, întipărindu-se pentru totdeauna. 

În plimbări şi excursii copiii se familiarizează cu mediul înconjurător, cunosc aspecte din 

activitatea şi realizările oamenilor,iar reprezentările copilului despre râuri, dealuri, păduri, locuri dejoacă şi 

desfătări copilăreşti îl însoţesc de-a lungul întregii vieţi.La nivelul grupei–nivel Işi II “step by step”- am organizat 

excursia şi didactică pe itinerariul Slobozia-Buzău-Focşani –Mărăşeşti, răspunzând dorinţei preşcolarilor de a 

călători, de a petrece timpul liber desfaşurând activităţi instructive, educative, de divertisment, recreative. 

 Obiectivele urmărite în această excursie au fost următoarele: 

 vizitarea unor obiective turistice:Muzeul Ştiintelor Naturii,Muzeul Unirii Focşani, 

Monumentul Eroilor de la Tişita”Pe aici nu se trece”, Mausoleul de la Mărăşeşti,etc. 

 stimularea interesului preşcolarului pentru cunoaşterea de locuri noi şi pentru studiul 

naturii(recunoaşterea vegetaţiei şi a faunei, strângerea de plante, identificarea lor şi alcătuirea unor ierbare pentru 

Centrul “Ştiinţă”al grupei, colectarea de animale, studierea lor şi a condiţiilor lor de mediu în diferite ecosisteme); 

 să formuleze judecăţi simple despre cauzele şi efectele unor procese din viaţa plantelor şi 

animalelor,interdependenţa dintre elementele lumii vii; 



74 
 

 să identifice acţiunile negative ale omului asupra naturii, efectele acestora şi măsurile care trebuie 

întreprinse pentru a o proteja; 

 să cultive şi să transfere noţiunea de prietenie în lumea plantelor şi animalelor; 

 creşterea coeziunii colectivului şi consolidarea spiritului de echipă, a relaţiilor de prietenie, 

 stabilirea unui climat de încredere şi căldură sufletească, favorabil comunicării deschise şi unei bune 

socializări; 

 crearea unor reguli de comportament responsabil şi împărţirea echitabilă a sarcinilor între 

             membrii grupului; 

 iniţierea şi desfăşurarea de activităţi cu caracter recreativ, relaxant: jocuri distractive, jocuri muzicale, 

jocuri cu text şi cânt, dans, etc 

            Pe parcursul excursiei copiii şi-au putut consolida cunoştintele despre cum se adună roadele toamnei, cum 

se pregătesc ogoarele pentru semănat, cum arată îmbrăcată în culorile toamnei zona de câmpie, pădurile de foioase 

şi conifere din zonele de deal şi de munte. Frumuseţile naturii i-au determinat să – şi manifeste emoţiile, trăirile de 

moment în mod original: au cântat, au dansat, s-au organizat jocuri de mişcare, distractive, s-au rostogolit prin 

frunzişul galben-ruginiu, au descoperit noua faţă a întregii naturi în anotimpul toamna. Copiii şi-au pus în aplicare 

cunoştintele însuşite prin participarea la acţiuni de ecologizare a mediului înconjurător, colectarea deşeurilor 

existente prin împrejurimi (în zonele vizitate) contribuind astfel la creşterea gradului de conştientizare al 

preşcolarilor asupra problemelor de mediu punând bazele dezvoltării durabile prin acţiuni concrete pentru că cel ce 

lupta împotriva poluării este cel mai bun prieten al naturii. 

          "Tu, copile....! trebuie să devii conştient de rolul tău şi, în colectivitatea din care faci parte, 

trebuie să ştii că depinzi de natură şi că nu poţi trăi în afara ei.Trebuie să înveţi să respecţi natura, să o ocrotesti, să 

ai grijă de sol, de apă şi aer, de plante şi animale, pentru că atunci când spui NATURĂ să vezi o mare de verdeaţă 

presărată cu flori, să simţi atingerea duioasă a soarelui şi adierea vântului, să auzi zgomotul cristalin al apelor şi 

cântecul fermecător al păsărelelor." 

       Ce putem face ca să punem capăt distrugerii din jurul nostru? 

 Să nu aruncăm nimic, absolut nimic, pe jos; 

 Să nu aruncăm oriunde pungi, ambalaje, sticle; 

 Plasticul,hârtia, sticla să fie duse la timp la centrele de colectare a materialelor refolosibile; 

 Să nu murdărim apele cu deşeuri sau materiale toxice; 

 Să nu rupem florile; 

 Să rezistăm tentaţiei de a culege florile înmiresmate de tei, măr, vişin sau alţi pomi fructiferi; 

 Să protejăm gardurile vii; 

 Să nu contribuim la otrăvirea aerului cu tot felul de gaze. 

            Abilităţile ştiinţifice de explorare a mediului înconjurător, modalităţile de organizare a 

activităţilor de educaţie ecologică ne oferă libertatea de desfăşurare a acestora atât ca activităţi 

opţionale cât şi ca activităţi integrate tuturor domeniilor de activitate din gradiniţă, lăsând la 

latitudinea noastră a educatoarelor, proiectarea acestora în funcţie de posibilităţile copiilor, de 

necesităţi şi alţi factori specifici fiecărei unităţi. 

           Natura constituie o expresie completă a frumuseţii şi bogăţiei în care ne naştem, trăim şi 

muncim, şi de aceea copiii trebuie să o cunoască, să o iubească şi s-o îngrijească încă din primii ani de viaţă. 
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MODALITĂŢI  DE  COLABORARE  GRĂDINIŢĂ - FAMILIE 

Autori: Prof. Maria Magdalena Anghel 

Prof. Corina Postelnicescu 

 

De-a lungul activităţii pe care o desfăşurăm la grupă, am observat faptul că familia recurge la grădiniţă din 

diferite motive mai mult sau mai puţin importante pentru instruirea şi educarea copilului preşcolar: 

 Familia recurge la grădiniţă din dorinţa disciplinării copilului. 

 Familia caută grădiniţa ca pe o ultimă soluţie pentru rezolvarea supravegherii copilului. 
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 Familia merge la grădiniţă din imitaţie (pentru că şi alţi copii cunoscuţi fac la fel). 

 Familia recunoaşte grădiniţei meritul de a oferi programe educative stabile, uneori mai coerente decât ea 

însăşi. 

Educaţia făcută de primii educatori-părinţi ca şi cea a grădiniţei se răsfrâng asupra tuturor laturilor 

personalităţii copilului, în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestuia. 

Pe măsură ce copilul se dezvoltă, cresc şi trebuinţele şi dorinţele lui. În acest timp şi grădiniţa ca prima 

instituţie care se conduce după principii şi metode ştiinţifice, contribuie la formarea şi dezvoltarea copilului. 

De-a lungul timpului, am observat că sunt situaţii când cadrele didactice nu acordă importanţa cuvenită  

acestei comunicări sau tindem spre o comunicare unilaterală, ori o colaborare insuficientă cu părinţii copiilor 

grupei, colaborare atât de necesară realizării unei continuităţi a educaţiei. De aceea am căutat să găsim diferite 

modalităţi de realizare a parteneriatului cu familia. Dar pentru a realiza acest parteneriat corect şi cu 

responsabilitate a trebuit în mod deosebit să cunoaştem specificul fiecărui stadiu de dezvoltare a copilului, 

disponibilităţile intelectuale precum şi particularităţile lui temperamentale şi caracteriale. 

O comunicare eficientă cu părinţii  a fost cea „prin corespondenţă”. Aceasta modalitate o consider eficientă 

şi mulţumitoare pentru ambele părţi. Aplicând aceasta modalitate în activitatea noastră cu familia copiilor grupei, 

am reuşit următoarele: 

 Pă

rinţii au posibilitatea de control asupra activităţii copilului atunci când se afişează programul 

săptămânal al grupei. Consider că este dreptul fiecărui părinte de a cunoaşte ce se realizează zilnic 

în materie de educaţie cu copilul său. 

 Ac

cesul părinţilor, la sfârşit de săptămână, la mapa de lucrări ale copilului şi la caietele tip este o altă 

cale de cunoaştere de către familie a activităţii copilului în grădiniţă. La grupa mică şi la cea 

mijlocie accesul părinţilor la mapa de lucrări la sfârşit de semestru este suficient, deoarece 

preşcolarul mic are mai puţine lucrări. 

 Pa

rticiparea părinţilor la activităţi deschise, trimestriale, concretizează o altă modalitate de evaluare a 

activităţii copilului din colectivitatea preşcolară. Activitatea demonstrativă cu grupa de copii, 

permite părintelui să fie propriul evaluator al copilului său şi să-l aprecieze, ţinând seama atât de 

cerinţele educatoarei cât şi de ale colectivului din care face parte. Acest gen de acţiuni a fost primit 

cu interes deosebit de părinţi. 

Cadrul metodic al unui schimb organizat de păreri şi mai ales de îndrumare a părinţilor pe anumite 

probleme este reprezentat şi de programul consultaţiilor individuale şi colective. Acesta este un plan de colaborare 

a grădiniţei cu familia şi implică formarea teoretica a părinţilor în problemele de psihopedagogie preşcolara prin 

prezentarea diferitelor teme de discuţie:  

- „Cum ne jucăm cu copiii noştri”. 

- „Cum putem contribui la dezvoltarea limbajului copiilor”. 

- „Care sunt problemele copilului singur la părinţi” etc. 

În cadrul acestor întâlniri au participat şi alţi specialişti în domeniu: psihologi, pedagogi, asistenţi sociali. 

În mod special în cadrul consultaţiilor individuale se pot rezolva chestiuni de îndrumare concreta pentru fiecare 

copil în parte. Dar acestea au avut loc în condiţiile unei colaborări sincere şi discrete. 

Cadrul mai larg de informare teoretică a familiilor în probleme de pedagogie este acela al adunărilor 

generale periodice, unde la aşa-zisele mese rotunde cu educatoarele şi specialiştii se dezbat aspecte importante 

referitoare la modul de creştere şi îndrumare a copiilor. 

Deoarece am observat că părinţii se simt mult mai implicaţi dacă sunt făcuţi să înţeleagă programul 

grădiniţei, am organizat la aceste întâlniri un mic program: filme educative, jocuri de rol etc. Discuţiile au avut o 

mare eficienţă, părinţii învăţând unul de la altul pe măsura ce-şi împărtăşeau ideile şi sentimentele, iar activitatea 

mea cu copiii a fost mult mai rodnică pe parcurs. Dar nu toate contactele cu părinţii au avut loc în contextul 

întâlnirilor de grup. Am realizat şi discuţii private cu unul sau ambii părinţi care au fost eficiente în rezolvarea 

problemelor legate de activitatea copilului. 

Serbările tematice sau diferite modalităţi de desfăşurare a intâlnirilor cu părinţii tip "Săptămâna părinţilor" 

sau "Şcoala altfel" au reprezentat un bun prilej de cunoaştere reciprocă şi de satisfacţie reciprocă pentru realizările 

copiilor. 

În discuţiile cu părinţii pe tema educării copilului, a formării lui, am recomandat părinţilor să folosească 

strategiile ştiinţifice studiate de specalişti şi validate de practică. Dintre acestea menţionăm: 

 Orice comportament al copilului să fie orientat spre un scop bine motivat. 

 Comportamentul să fie înţeles şi apreciat în contextul său social. 
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 Comportamentele negative să fie explicate şi raportate la acţiunile efectuate şi trăite anterior de 

aceştia. 

 Comunicările bazate pe respect şi îndemn spre acţiuni pozitive. 

 Lauda şi întărirea pozitivă dar fără exagerări din partea părinţilor. 

 Comunicarea devine eficientă dacă se renunţă la atitudinea de superioritate a părinţilor. 

 Disciplina şi responsabilităţile ce le pretindem copiilor să se petreacă între anumite limite raţionale, 

încât să nu depăşească posibilităţile copilului. 

 Pedeapsa fizică este neeficientă şi dăunătoare pentru copil, comunicarea verbală şi motivarea 

necesităţii îndeplinirii dorinţei fiind strategia eficientă 
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BUCURIA DE A ÎNVĂȚA ALTFEL 
         SCOALA  GIMNAZIALĂ  GHEORGHE ȚIȚEICA –CRAIOVA 

 Prof.înv.primar.CĂRĂVAN  ELENA 

 Prof.înv.primar.NEAGOE  IULIANA 

 

      Şcoala românească din ultimii ani începe să fie ,,altfel’’ decât era acum zece ani. După cei, deja proverbiali, 

,,şapte ani de acasă’’, activitatea din ciclul primar influenţează decisiv dezvoltarea  personalităţii copilului. De 

altfel, şcoala primară reprezintă partea cea mai stabilă a învăţământului românesc, cea mai vache sub raport istoric, 

bine verificată în practic, dar şi deschisă spre inovare. Activitatea instructiv - educativă trebuie  în aşa fel 

organizată încât elevii să găsească în interiorul acesteia resursele energetice necesare, motivele care să-i stimuleze 

permanent la acţiuni ce sunt compatibile  cu cerinţele vieţii sociale. 

           Învăţământul primar se va ocupa în viitor nu numai de învăţarea mai eficientă a informaţiilor şi dezvoltarea 

capacităţilor intelectuale ci şi de interiorizarea unor valori atitudinal-comportamentale. În acest sens a fost 

implementat Programul ,,ȘCOALA ALTFEL’’  

   "Şcoala Altfel", o săptămână fără presiunea clopoţelului şi a lecţiei de 45 de minute.  

   "Şcoala Altfel", privită iniţial ca o săptămână pierdută, a fost un pas spre întărirea relaţiei profesor - elev, în 

absenţa presiunii clopoţelului, a lecţiei care trebuie parcursă în 45 de minute, a ceasului ce merge prea alert între 

momentul "Bună ziua, luaţi loc!" şi "Sunteţi liberi, bună ziua!" 

  Atmosfera din "săptămâna altfel", o premieră pentru învăţământul românesc, a fost una specială, fiind trăită atât 

de elevi, cât şi de profesori cu sentimentul câştigării unor experienţe noi. 

  Copii veseli, dornici de a participa la orice acţiune, de a experimenta sau exersa, profesori dispuşi să socializeze 

cu elevii lor, într-un context non-formal, atipic pentru învăţământul românesc, dar inovator, destins, prielnic pentru 

cunoaştere şi fixarea unor relaţii "poate mai umane" decât se pot stabili în cadrul unei ore de curs,  experienţa celor 

cinci zile în care şcoala şi-a schimbat mersul cu care ne-am obişnuit de-a lungul anilor. 

 " Din perspectiva profesorului care stă la catedră, iniţial am simţit apăsarea unei săptămâni pierdute, ceea ce 

înseamnă foarte mult în condiţiile unei singure ore pe săptămână la clasă. Dar, ulterior, pe măsură ce am închegat 

orarul, pe măsură ce activităţile au început să se deruleze, am fost surprins de un sentiment pe care nu am mai avut 

niciodată ocazia să îl traiesc, acela al lipsei presiunii unui clopoţel, a schemei, a tablei, a lecţiei care trebuie 

parcursă în 45de minute, a ceasului care merge parcă mult prea alert între momentul «Bună ziua, luaţi loc!» şi 

«Sunteţi liberi, bună ziua!». Pot spune că m-am simţit relaxată făcând tot ceea ce îmi place şi îmi dă viaţă, formare 

şi educaţie cu, printre şi alături de copii!",  

   "Şcoala Altfel" a fost o combinaţie de şcoală şi de timp petrecut într-un mod plăcut cu elevii în faţa cărora 

învăţătorii şi profesorii sau săptămână de săptămână cu catalogul în faţă. Ultimele cinci zile au fost pentru toți o 

ocazie de a se cunoaşte mai bine, de a întări relaţia profesor -elev. 

  "În contextul celor trei săptămâni de la începutul anului şcolar irosite cu nişte teste predictive care nu-şi vor 

dovedi vreodată relevanţa, a unor zile de iarnă târzie care au închis porţile multor şcoli, această «săptămână altfel» 

se plasează nepotrivit în calendarul anului şcolar. Dar, având un orar echilibrat construit, cu cinci zile de activităţi 

variate pentru toate clasele - activităţi în şcoală - acordarea primului ajutor, educaţie pentru sănătate, workshop-uri 

de alegere a carierei şi anti-violenţă sau vizionare de filme, şi activități în aer liber - jocuri şi competiţii sportive, 

promenade culturale , săptămâna,, altfel” îşi arată beneficiile prin implicarea deopotrivă a profesorilor şi a elevilor, 
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în vederea demonstrării, sistematizării, aplicării, consolidării «pe teren» a cunoştinţelor deja predate sau discutate 

la clasă".  

   Aceleaşi impresii au fost împărtăşite şi de elevi, care s-au aflat împreună cu profesorii în aceeaşi barcă, aceea a 

bunăvoinţei. Pentru  elevi, activităţile desfăşurate în "săpămâna altfel" au reprezentat "informaţie, cultură, 

amuzament", toate fiind o bună modalitate de relaxare. 

    În ciuda scepticismului iniţial cu privire la această săptămână, părerea generală este una pozitivă. Săptămâna 

"altfel" a schimbat rutina şcolii, a permis exprimarea spiritului creativ şi a antrenat spiritul de echipă. Deşi veneau 

la aceeaşi şcoală, în aceleaşi săli de clasă, vedeau aceiaşi colegi şi profesori, făceau ceva cu totul diferit, învăţau 

altfel. 

  Micile dezamăgiri legate de aglomeraţie sau timpul care s-a scurs parcă prea repede nu au reuşit să umbrească 

starea generală de bine ce i-a cuprins de-a lungul acestor zile. 

  "Indiferent de ce meserie o să aibă în viitor, fie că o să devenă medici, jucători de fotbal sau avocaţi, ar trebui să 

nu se mărginească  la a fi doar atât. Idealul oricăruia dintre ei trebuie să fie un om universal cu multiple cunoştinţe 

şi abilităţi. Proiectul «Şcoala Altfel» ne-a învăţat exact ce anume avem de făcut în această privinţă. Ne-a fost 

foarte greu să ne hotărâm la ce activităţi să participăm: puteam să învăţăm despre acordarea primului ajutor, să 

vizionăm filme, să jucăm volei sau şah şi multe altele. Indiferent de activitatea pe care o alegeam, ştiam cu 

certitudine că vom avea ceva de învăţat în orele petrecute acolo. Am învăţat cât de important este ajutorul imediat 

pe care îl putem da unei persoane aflate în pericol şi că ne putem întâlni cu această situaţie oricând, iar acum 

suntem pregătiţi atât teoretic cât şi practic.        

    Au învăţat că trebuie să aleagă cu foarte mare responsabilitate drumul pe care îl vor urma în viaţă şi că, 

indiferent de ce carieră vor avea, banii nu trebuie să fie un scop, ci doar un mijloc. Vizitele la operă, la teatru sau la 

muzee le-au atras atenţia asupra nevoii de cultură, asupra faptului că există o lume şi dincolo de activitățile zilnice 

.  

    Activităţile desfăşurate în cadrul acestei săptămâni ne-au dat ocazia să învăţăm lecţii importante, lecţii care, pe 

măsură ce vor fi aprofundate, ne vor ajuta să îi formăm ca oameni.         Elevii nu au pierdut o săptămână, ci au 

învăţat lucruri noi, au mers în locuri pe care nu le-au mai văzut până atunci, s-au jucat, au vizitat muzee, au 

vizionat filme, au aflat cum sunt fabricate unele obiecte, au încondeiat ouă sau au plantat flori şi copaci. 

    Unii au aflat ce înseamnă să fii medic, jurnalist, jandarm, poliţist, au văzut maşinile de intervenţie ale 

pompierilor şi ambulanţele, au asistat la exerciţii de salvare de la înălţime şi au văzut intervenţia scafandrilor.  

      Dincolo de stângăcia inerentă oricărui început, "Şcoala Altfel" a scos elevii şi profesorii din rutina păguboasă 

care o macină de zeci de ani. "Şcoala altfel" poate fi dovada că atât profesorii, cât şi elevii sunt în căutarea unei 

relaţii umane, prietenoase, relaxate, în care chiar şi cele mai grele lecţii pot deveni simple. 

     Este necesar să abordăm o nouă concepţie asupra copilului şi să avem o viziune constructivă asupra lui, să-l 

ajutăm să se cunoască mai bine, să-l încurajăm să aibă încredere în el şi în forţele lui, făcându-l în acest fel, 

participant activ la propria lui formare . Elevul trebuie să-şi descopere disponibilităţile şi să le valorifice la 

maximum. Predarea trebuie să faciliteze transferul de informaţii şi de competenţe de la o disciplină la alta şi să se 

desfăşoare în contexte care leagă activitatea şcolară de viaţa cotidiană.  

           În şcoala de azi, ca şi în şcoala de mâine ,,Orice educaţie trebuie să fie autoeducaţie. Adultul, educatorul 

trebuie să sprijine acest proces de desăvârşire a copilului prin liberă manifestare a sa’’. ( Constantin Narly) 
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COMUNICAREA TOTALĂ LA COPIII DEFICIENŢI DE AUZ 

 

Prof. Puiu Georgeta Gradinița Cu P.P. ,,Tudor Vladimirescu”, Craiova 

Prof. Burcheci Tamara Mihaela Școala Gimnazială Specială ,,Sf. Vasile”, Craiova 

 

        Conceptul de comunicare totală a fost dezvoltat în literatura de specialitate, în special, pe terenul educării şi 

adaptării persoanelor cu surdocecitate în comunicarea şi interrelaţionarea cu cei din jur. Dimensiunea comunicării 

totale se extinde nu numai în domeniul psihopedagogiei speciale, dar şi în cel al psihologiei, pedagogiei, 

lingvisticii şi psiholingvisticii. 

       Comunicarea totală este o proprietate specifică tuturor persoanelor şi ea depăşeşte sfera comunicării verbale, 

întrucât o completează pe aceasta printr-o serie de mijloace extralingvistice şi prozodice, cum ar fi gesturile, 
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mimica, pantomimica, expresia privirii şi a mişcării, a exclamării şi a inflexiunilor vorbirii, a pauzelor, a reacţiilor 

vegetative etc. 

      Comunicarea totală nu se limitează la folosirea limbajului vorbit căci, în egală măsură, limbajul nonverbal 

(reprezentat prin expresia corpului, a gesturilor, a mimicii, a pantomimicii, a spaţiului şi a imaginii etc.) furnizează 

imagini sincere despre subiect, despre atitudinile şi stările sale afectiv-emoţionale. Mesajul lingvistic completează 

şi introduce mai adecvat intenţionalitatea vorbitorului. Dar folosirea exclusivă numai a unei singure forme de 

limbaj ar sărăci conţinutul comunicării şi ar genera o relaţie simplificată între partenerii acesteia. Şi în dezvoltarea 

ontogenetică a copilului cele două forme de limbaj, verbal şi nonverbal, evoluează în paralel, se completează şi se 

susţin reciproc, asigurând o comunicare cu mai multe valenţe. Limbajul gestual este mult mai redus comparativ cu 

numărul unităţilor lingvistice ale unei limbi, dar printr-un singur gest se pot exprima una sau mai multe noţiuni, iar 

alte aspecte sunt suplinite de celelalte mijloace prozaice. 

        Cu toată importanţa şi complexitatea comunicării totale, ea a început să fie cercetată mai insistent şi raportată 

la nişte cerinţe speciale educaţionale abia după anii '70 ai secolului trecut. La baza cercetărilor din acest domeniu 

au stat studiile despre limbajul gestual care în fapt constituie numai o faţetă a  comunicării totale, dar cu siguranţă 

una din cele mai importante. Primul curs de limbajul gesturilor a fost predat în Institutul Naţional din Paris, în 

1976, ca, ulterior, comunicarea totală să fie introdusă în diverse programe educaţional-recuperative, în special 

pentru persoanele surde. În continuare, comunicarea totală câştigă tot mai mult teren în detrimentul metodei orale 

care a dominat o lungă perioadă de timp în educaţia copiilor surzi. Ca urmare a valenţelor metodei orale, prin care 

se valorizau la maxim restanţele capacităţilor auditive, se acredita ideea că folosirea şi extinderea protezelor 

auditive pot rezolva problema copiilor deficienţi de auz şi aceştia pot fi integraţi cu succes în învăţământul de 

masă fără să mai fie nevoie de şcolile speciale. În Olanda este adoptat termenul de ,,acupedie”, care semnifică 

exersarea auzului la copiii surzi şi se elaborează programe de protezare a copiilor mai mici de trei ani. Rezultate 

încurajatoare, pe acest plan, au fost obţinute şi în Suedia şi apoi în Anglia, ceea ce a dus la acreditarea ideii că 

rămăşiţele auditive pot fi astfel valorificate în evitarea de către copilul surd a şcolii speciale. Şi la noi mai sunt unii 

care cred în miracolul protezării şi a unei integrări depline a copilului surd în învăţământul de masă. Emil Verza 

(,,Tratat de logopedie”,vol.II,2009) nu  minimalizează efectele pozitive ale protezării dar, spune că, aceasta nu 

suplineşte importanţa procesului educaţional-recuperativ calificat din învăţământul special şi nici nu poate anula, 

printr-o decizie administrativă, o formă tradiţională de educaţie (învăţământul special), care şi-a demonstrat 

multiplele valenţe în decursul timpului. 

        Acupedia se bazează, aşadar, pe prioritatea auzului faţă de văz, iar abordarea terapeutică porneşte de la 

detectarea timpurie a deficienţei odată cu protezarea auditivă şi intervenţia sistematică educaţională (Pollack, 

1970). 

        Deşi au trecut mai bine de două decenii de la aceste constatări, nici în prezent nu există o accepţie unanimă 

asupra comunicării totale şi a posibilităţilor de realizare a acesteia ca metodă educativă pentru persoanele deprivate 

de auz (sau cu alte handicapuri) şi cele normale. Pentru unii, comunicarea totală se rezumă la folosirea simultană a 

comunicării orale şi gestuale în educarea persoanelor surde, în timp ce pentru alţii, ea constituie o modalitate 

filosofică de a pune pe copiii surzi în postura de a-şi însuşi comunicarea prin orice mijloc: folosirea cuvântului, 

limbajul gesturilor, citirea labială, a dactilemelor etc.  

       Rezultatele mai multor studii efectuate demonstrează că limbajul semnelor îi ajută pe copiii surzi să se 

adapteze mai bine la situaţiile de interrelaţionare, deoarece sunt mai puţin reticenţi la formele pe care le folosesc în 

comunicare, dar apreciază nivelul de înţelegere şi de extindere afectivă în planul unui comportament general de 

adaptare la mediu. Rezultă, aşadar, că adaptarea la mediul psihosocial nu poate fi redusă la o comunicare exclusiv 

lingvistică, deoarece orice mijloc sau tehnică care o ajută pe aceasta sau chiar dacă o suplineşte, poate deveni 

eficientă, în măsura în care subiectul o mânuieşte cu abilitatea îndeplinirii scopului de a se integra într-un sistem 

complex relaţional care să-i permită un comportament expresiv, înţeles şi acceptat de cei din jur.      Din acest 

punct de vedere, şcoala românească, prin specialiştii ei (C. Pufan, 1972) şi prin cadrele didactice din şcolile 

speciale au pus în practică ideea că orice mijloc de comunicare bazat pe semne, mimică, pantomimică, dactileme, 

citire labială etc., nu trebuie exclus din educaţia copiilor surzi, atâta timp cât acestea sunt utile comunicării şi ele 

pot constitui forme de susţinere a dezvoltării limbajului verbal. Un asemenea mod de interpretare şi-a demonstrat 

eficienţa în timp, nu numai pentru adaptarea psihosocială a copiilor surzi, dar şi în creşterea nivelului de 

demutizare şi de dezvoltare a comunicării verbale.  

     Copiii surzi cu care se foloseşte numai comunicarea orală, când întâmpină dificultăţi de exprimare verbală sau 

nu-şi găsesc cuvintele adecvate, apelează, frecvent, la exprimarea relaţiilor paradigmice şi chiar a celor semantice 

la un sistem de semne complex pe care îl creează sau îl adoptă, parţial, prin împrumut de la semenii lor cu care vin 

în contact. 

     Se poate observa uşor că toate persoanele care, dintr-un motiv sau altul, prezintă dificultăţi de exprimare 

verbală şi de construcţie logico-gramaticală a limbajului, apelează tot mai frecvent la mijloacele nonverbale pentru 
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a se putea face înţeleşi şi pentru a reuşi să transmită cât mai exact şi mai rapid ideile şi stările trăite. În ontogeneza 

timpurie, copiii sunt învăţaţi, în mod spontan, de mamele lor să comunice prin astfel de mijloace, să înţeleagă 

acţiunile şi cuvintele necunoscute prin intonaţie, timbru vocal, prin mişcări ale mâinilor şi a expresiei faciale. Mai 

târziu, în grădiniţă şi apoi în clasă, educatoarea şi învăţătoarea, în mod intenţionat, adoptă o gamă variată de 

tehnici nonverbale, cu scopul de a întări stimulii verbali şi de a capta atenţia copiilor.  

            De altfel, limbajul semnelor şi, în general, tehnicile nonverbale, se învaţă odată cu limbajul verbal şi 

împreună dau dimensiunea comunicării totale, ele se susţin şi se completează reciproc, determinând, în final, 

un echilibru care denotă capacităţi verbale ale subiectului. Prin urmare, comunicarea totală cuprinde toate 

mijloacele verbale (orale şi scrise) şi mijloacele nonverbale care îl ajută pe un individ să înţeleagă şi să se facă 

înţeles la un nivel cât mai ridicat. 
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ROLUL METODELOR DE LUCRU  NON-FORMALE ASUPRA DEZVOLTĂRII PERSONALE A 

COPIILOR 

 

Profesor Învățământ Preșcolar: Burada-Iancu Delia-Cristina 

Grădinița cu Program Prelungit „Curcubeul Copilăriei”, Craiova 

 

Educaţia nonformală este importantă prin următoarele avantaje pedagogice: 

•   este centrată pe cel ce învaţă, pe procesul de învăţare, nu pe cel de predare solicitând în mod diferenţiat 

participanţii, 

•  dispune de un curriculum la alegere, flexibil şi variat propunându-le participanţilor activităţi  diverse şi atractive, 

în funcţie de interesele acestora, de aptitudinile speciale şi de aspiraţiile lor, 

•  creează ocazii de petrecere organizata a timpului liber, într-un mod plăcut, urmărind destinderea şi refacerea 

echilibrului psiho-fizic, 

•  este  nestresantă, oferind activităţi plăcute şi scutite de evaluări riguroase, în favoarea strategiilor de apreciere 

formativă, stimulativă, continuă, 

•   răspunde cerinţelor şi necesităţilor educaţiei permanente. 

Competenţele şi atitudinile dezvoltate elevilor în cadrul învăţării nonformale includ: competenţe interpersonale, 

capacitatea de lucru în echipă, încrederea în sine, disciplina, responsabilitatea, coordonare şi organizare, 

capacitatea de a rezolva probleme practice. Întrucât aceste competenţe au relevanţă crescută în dezvoltarea 

personală a individului, contribuind deopotrivă la participarea activă în societate, acestea ar trebui să fie 

complementare celor achiziţionate prin educaţia  formală.  

În cazul educaţiei nonformale accentul este pus pe învăţarea prin acţiune, învăţarea de la egali şi activitatea 

voluntară, mai degrabă decât învăţarea unor cunoştinţe din manuale şi alte surse scrise de învăţare. Întrucât 

educaţia  nonformală se bazează pe oferirea de situaţii de viaţă reală, care nu pot fi reproduse în clasă, instituţiile 

de educaţie formală ar trebui să coopereze cu furnizorii de educaţie  nonformală pentru a dezvolta activităţi 

extracurriculare, combinând cunoştinţele şi metodologiile specifice ambelor tipuri de educaţie, dar respectând 

principiile educaţiei nonformale. 

Mai jos sunt câteva exemple de activităţi utilizate pentru dezvoltarea abilităților sociale ale elevilor cu dizabilităţi. 

Abilitatea socială este definită drept capacitatea de a iniţia şi întreţine relaţii personale, de a fi acceptaţi si de a ne 

integra în grupuri, de a acţiona eficient ca membri ai unei echipe.  

Prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare interpersonală, putem preveni scăderea performanţelor 

şcolare, problemele emoţionale şi de comportament, dificultăţile de adaptare socială.  

“tehnica ziarului vorbitor”, prin care se cere elevilor la începutul unei ore să-şi exprime sentimentele 

produse de ziua respectivă acţionând asupra unui ziar pe care l-a primit de la profesor;astfel, ruperea ziarului poate 

desemna sentimente de frustrare acumulate de elev.  

“grupurile zumzăitoare”: elevii sunt împărţiţi în grupe de câte patru persoane pentru a le permite si celor mai timizi 

s să-şi exprime opiniile. Rezultatele muncii în echipă vor fi prezentate de un singur elev, fără a se nominaliza 

elevii care au avut o anumită idee. La început prezentarea o vor face elevii care nu au probleme de comunicare; pe 

măsură ce elevii se vor familiariza cu această tehnică, sarcina prezentării rezultatelor finale va reveni si celor mai 

timizi. 
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tehnica “Obiecte găsite”: Este o tehnică producătoare de amuzament şi energie, contribuind la dezvoltarea 

abilităţilor de comunicare şi negociere. Se va cere elevilor ca timp de câteva minute să iasă din clasă şi să revină 

aducând cu sine un obiect pe care l-au găsit în afara clasei. Ei au sarcina de a prezenta cât mai frumos obiectul 

respectiv şi, chiar mai mult, să convingă învăţătorul să îl cumpere. 

“ochelarii vorbitori”: Elevii sunt aranjaţi în cerc. O pereche de ochelari de soare va trece pe rând de la unul la 

celălalt. Unul dintre copii începe jocul purtând ochelarii. Vecinul din partea dreaptă spune: “Ochelari, ochelari, 

spuneţi ce vedeţi,Spuneţi ce vă place mai mult la mine.” Cel care poartă ochelarii trebuie să răspundă în numele 

lor. Va spune un lucru frumos, bun despre cel care a recitat versurile, apoi va trece ochelarii vecinului din partea 

stângă. Jocul continuă până ce toţi membrii cercului vor lua parte la el. 

“mângâierea îngerilor” (pe un fond muzical adecvat, copiii aşezaţi pe două rânduri faţă în faţă, având roluri de 

îngeri ating colegul care trece  încet, cu ochii închişi, prin  culoarul  rândului format. Prin atingere, copiii  transmit 

colegului  gânduri  de afecţiune, precum un înger. Prin acest exerciţiu – joc se  urmăreşte coeziunea 

clasei,  respectul faţă de ceilalţi, echilibru individual psihic). 

„desenul grupului” (realizarea unui desen în grup, pe o coală mare de hârtie, cu menţiunea ca fiecare să-şi aleagă 

un loc pentru a desena ce doreşte, astfel încât toţi să dispună de un spaţiu pentru desen în mod egal. Prin acest 

exerciţiu se urmăreşte libertatea de manifestare, colaborarea cu colegii de grup, antrenarea răbdării şi 

respectarea   regulilor de  grup). 

„rotaţia desenelor”(copiii aşezaţi în jurul unei mese, vor desena timp de 3-5 minute pe foile primite ce doresc. La 

comanda Stop! elevii vor da foaia colegului din dreapta care va desena ce doreşte timp de 5 min. Desenele se vor 

roti de la un coleg la altul, până vor reveni elevului – posesor. Prin acest exerciţiu se urmăreşte dezvoltarea 

abilităţilor de rezolvare a problemelor şi conflictelor, respectul faţă de colegii de grup, dezvoltarea creativităţii). 

Într-o şcoală a diversităţii, educaţia trebuie să pună accentul nu numai pe împărtăşirea unor noi modele de 

socializare şi de percepţie a propriei persoane, ci şi să faciliteze acceptarea unor diverse moduri de viaţă, situaţii, 

puncte de vedere, etc. 

Într-o lume perfectă deficienţa nu reprezintă un impediment, o lipsă, ci doar o altă faţă a normalităţii. Deseori 

comunitatea tinde să-i marginalizeze pe cei care sunt altfel. Persoanele cu deficienţe suferă nu atât din cauza 

deficienţei, cât din cauza atitudinii pe care cei din jur o au faţă de ea. Nu este suficient să spunem că au aceleaşi 

drepturi, ci trebui să le oferim şi aceleaşi şanse la integrarea în societate. Dacă persoanele cu dizabilităţi se 

străduiesc să ţină pasul cu societatea, oare cea din urmă la rândul ei, nu ar trebui să le ofere şansa de a evolua cât 

mai aproape de normal sub aspect fizic, psihic, personal, profesional şi social?  
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ACTIVITATĂȚILE EXTRACURRICULARE- PAȘI SPRE SUCCES 

 

Prof.Dincu Alina-Gr.cu P.P.„N.Romanescu” Craiova 

Moto:„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai 

exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se 

adapteze.” (Maria Montessori –„Descoperirea copilului”) 

 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul şi 

aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ. Prin formele sale 

specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei 

generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, 

realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală. 

        Activitatea extracurriculară, ca parte integrantă a demersului didactic vine să completeze sfera educaţională 

prin proiecte, parteneriate multilaterale, cu obiective clar definite, evaluări şi diseminări ale informaţiilor menite să 
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contureze profilurile culturale ale copiilor, să deschidă porţi spre educaţia permanentă și spre o personalitate de 

succes. 

          În contextul actual este necesar ca toate cadrele didactice să manifeste o disponibilitate şi o mobilitate 

mentală crescută, o ancorare realistă în contextul economic actual, centrarea întregii sale activităţi pe elevul de azi 

în scopul formării cetăţeanului de mâine, parte integrantă a unei comunităţi locale, naţionale dar şi europene. 

La nivelul grădiniței noastre a existat mereu o preocupare pentru diversificarea activităților educative, de la 

spectacolele de teatru de păpuși și teatru pentru copii, care au fost programate lunar, la vizite și întâlniri cu 

specialiști, sau chiar excursii pe plan local sau național. 

Astfel, în fiecare an școlar am proiectat și organizat numeroase vizite și întâniri cu specialiști : la Secția 2 

Poliție Craiova- ,, La poliţie” ,  pentru marcarea Zilei Europene, pentru Siguranţă Rutieră; ,,Primii paşi spre 

şcoală”- activitate în cadrul parteneriatului cu şcoala, la  Şcoala  nr 18 „Sf. Dumitru”  Craiova; ,, Cartea- prietena 

mea” la Biblioteca Judeţeana „Teodor Aman” ; la Imprimeria Oltenia în activitatea,, La librărie”; la Sediul ISU 

Dolj –„Prietenii noştri, pompierii !’’; la magazinele și piața agro-alimentară din cartier prin activitățile: ,, La 

magazinul alimentar”, ,,La piaţă”; la Muzeul Olteniei –Casa Băniei și Secția de Ştiinţe ale Naturii, la Fabrica de 

prăjituri, la Fabrica de înghețată Top Gel, la Sala Polivalentă, la Ansamblul „Maria Tănase”, la Filarmonica 

Oltenia, la Teatrul pentru copii și tineret „Colibri” Craiova . 

O parte deosebit de importantă și cu un impact foarte mare asupra copiilor o constituie spectacolele 

pregătite împreună cu aceștia cu diferite ocazii:  ”Cizmulița lui Mos Nicolae” – program artistic dedicat Zilei 

grădiniței și sosirii lui Moș Nicolae; „Uşi deschise părinţilor:,,Armonia sărbătorilor de iarnă”- program artistic 

prezentat părinţilor cu ocazia Crăciunului; ,,De ziua ta “- program artistic dedicat zilei de 8 MARTIE ; „Grădiniţă, 

acum te las!”- program artistic desfăşurat la sfârşitul anului şcolar; „Iată vin colindători!”- spectacol şi daruri 

pentru persoanele cu dizabilităţi (A.N.C.A.A.R.,Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap); 

„Eminescu, poetul românilor” – program artistic cu ocazia aniversării zilei de naștere a marelui poet; 

,,1DECEMBRIE- Ziua Naţională a României”; “Toţi românii cântă Hora Unirii!” 24 ian.-program artistic dedicat 

Zilei Unirii, „La multi ani, copilărie! ”-spetacol dedicat Zilei Copilului. 

Marcarea unor evenimente ecologice  anuale constituie de asemenea  un bun prilej de atingere de obiective 

educaționale, de modelare a unei personalități complete și capabilă să se integreze în lumea de mâine și să 

contribuie la schimbarea în bine a acesteia. Astfel , am marcat prin acțiuni educative următoarele evenimente:  

- 16

-22 septembrie – Săptămâna Mobilităţii Europene 

- manifestare cultural sportivă 

- actiuni de ecologizare a curţii grădiniței de confecţionare şi împărţire de fluturaşi ecologici părinţilor 

-  „ZIUA MONDIALA A ANIMALELOR”- 4 oct. 

„Animalele iubiţi şi prieteni buni să fiţi” -vizita la grădina zoologică 

- ZI

UA ZONELOR UMEDE 2 feb. 

„Păstraţi apele curate” – expoziţie cu lucrări, mesaje cu ocazia zilei Zonelor Umede 

- 15 

MARTIE 15 APRILIE-„LUNA PĂDURII” 

Activitate practică„ Prietenii pădurii” 

- ZI

UA PĂSĂRILOR-1apr. 

Activitate practică „Copiii prietenii păsărelelor” 

- ZI

UA PĂMÂNTULUI-22 apr. 

„SOS Pământul în pericol” 

Indiferent de modalitatea aleasă și de obiectivele propuse, activitățile educative şcolare şi extraşcolare au 

marele merit de a fi un bun prilej pentru copii de a se îmbogăți sufletește, de a avea experiențe diverse pe care nu 

le pot avea în timpul activităților derulate potrivit programei școlare, le stimulează creativitatea și dorința de a 

descoperi lucruri noi, precum și gândirea critică și spiritul de inițiativă, toate componente esențiale ale 

personalității unui adult de succes. 

Tocmai datorită caracterului lor nonformal, nefiind supuse „rigorilor” curriculei școlare, activitățile 

extracurriculare au darul de a atinge obiective specifice într-o maniera mai relaxată, sau prin contact direct cu 

mediul, indiferent dacă se desfășoară în incinta unității de învățământ sau în afara ei, fiind în acest fel un spijin real 

pentru cadre didactice și copii-preșcolari, elevi. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi 

cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în 
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mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi 

corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce 

permite și copiilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze 

potenţialul intelectual. 

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate 

preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate 

stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să 

poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor” 

Bibliografie : 

* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ, în “ 
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,,ROLUL ACTIVITĂȚILOR NON-FORMALE DESFĂȘURATE LA NIVELUL GRUPEI ” 

 

                                                                     Prof înv.preșcolar Cleșcu Claudia Grădinița cu P.P “Floarea-Soarelui” 

                   Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă    schimbare, iar aceştia 

trebuie pregătiţi să înţeleagă şi să accepte provocările, să devină ei înşişi factori ai schimbărilor viitoare, acest 

lucru se realizează în cadrul activităţilor/ orelor din grădinţă/ şcoli, dar programul „şcoala altfel” propune un alt 

mod de a pregăti copiii pentru această lume, într-un mod practic, creativ, inovator, care să-i implice pe copii în 

activităţi deosebite şi interesante pentru ei.  

                   Educaţia unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal, în cadrul grădiniţelor şi a şcolilor, ci şi 

prin activităţi extracurriculare şi extraşcolare. Acest lucru îşi propune şi programul de o săptămână „şcoala altfel”.  

                 Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preșcolari/elevilor și a cadrelor didactice în 

activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari/elevilor, să pună în valoare 

talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național și să 

stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale. 

               În cadrul grădiniţei activităţile din această perioadă pot fi variate de la ateliere de pictură, concursuri la 

nivel de grădiniţă sau între grădiniţe, activităţi în comunitatea locală, vizite la muzee, teatru, bibliotecă, 

parteneriate educaţionale cu diferite instituţii. Pentru această săptămână voi propune câteva activităţi care pot fi 

desfăşurate cu copiii în această săptămână. 

 Denumirea activităţii: Călătorie în „junglă”  

Loc de desfăşurare: în exterior, curtea grădiniţei ( în parc, într-o poeniţă)  

Durata: 3 ore  

Nr. de participanţi: 20 de copii şi 4 adulţi  

              Obiectivele activităţii: Activităţile propuse contribuie la dezvoltarea personală a copiilor în vederea 

atingerii următoarelor obiective: 

 • Copilul îşi dezvoltă abilităţile de comunicare şi reuşeşte să se facă înţeles. • Copilul îşi dezvoltă abilităţile de 

interacţiune socială şi adoptă o atitudine pozitivă în dezvoltarea relaţiilor cu cei din jur.  

• Copilul îşi conştientizează şi acceptă propriile trăiri şi sentimente, înţelege cauzele şi efectele pe care acestea le 

pot avea aupra sa şi a celorlalţi.  

• Copilul abordează într-o manieră optimistă şi cu simţul umorului  

• Copilul acceptă şi respectă regulile jocurilor, şi participă activ la jocurile propuse  

Descrierea activităţii: Ne imaginăm că pornim într-o călătorie în junglă.  

                  Fiecare copil îşi alege un nume de animal din junglă şi pornim la drum. ( în curtea grădiniţei) Pentru a 

ne cunoaşte mai bine şi a şti numele celor di junglă ne jucăm jocul „Cine sunt vecinii tăi?” Se face un cerc, apoi se 

prezintă fiecare „animal” în parte. O persoană intră în cerc şi se va întreba pe sărite câte un animal: „Cine sunt 

vecinii tăi?”, iar copilul întrebat va raspunde: „Vecinii mei sunt.....” (şi le va spune numele de animale). După ce 

răspunde, cel din cerc va întreba: „Şi cine ai vrea să fie vecinii tăi?”, iar cel întrebat va spune două nume (altele 

decât a celor care îi sunt deja vecini). Cei patru ale căror nume au fost pronunţate trebuie să îşi găsescă un loc în 

partea opusă. Precum şi cel din cerc trebuie să ocupe locul unuia dintre vecinii celui întrebat. Dintre aceştia unul 

va rămâne fără loc- urmând să fie cel care va sta in cerc.  

              Jocul se va termina după ce toţi participanţii au fost fie vecini, fie în cerc ori cei care au fost întrebaţi. 

După ce ne-am cunoscut cu toţii, acum ca şi personaje din junglă, putem porni la călătorie. Dar nu ajungem 

departe deoarece am întâlnit o parte de pământ cu mulţi copaci, iar aceştia nu ne lasă să trecem până nu ne 

împrietenim cu ei. Astfel propun jocul „Recunoaşterea copacului”.  
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         Fiecare copil este legat la ochi şi dus în preajma unui copac. Acestuia i se va spune că pomul este prietenul 

lui şi că trebuie să îl cunoască cât mai bine, aşa că trebuie să răspundă la cerinţe precum: fă cunoştinţă cu el, 

îmbrţişează-ţi noul prieten, bate palma cu el, mângâie-l, etc.    După 5 minute copii sunt adunaţi într-un grup şi 

dezlegaţi la ochi. Provocarea pentru ei va fi să îşi regăsească prietenul. După ce ne-am împrietenit cu copacii 

junglei, aceştia ne-au servit şi cu fructele lor, având o pauză de gustare de câteva minute. Ca să ne putem continua 

călătoria prin junglă trebuie să trecem de „Groapa de crocodili”, dar nu oricum ci: se întinde o sfoară pe sol. 

Participanţii la joc trebuie să se aşeze în ordinea alfabetică, fără a călca înafara sforii. Cine este mâncat de 

crocodili merge la un cap al sforii. Jocul se termină când vor trece toţi şi vor fi aşezaţi în ordinea alfabetică. După 

ce am trecut de groapa de crocodili, ne întâlnim cu maimutele urlătoare care nu ne mai permit să mai comunicăm. 

Acestea formează un „Zid urlător” între noi. Astfel copiii se împart în trei şiruri paralele, aşezătă la distanţă de un 

metru între ele. Primul şir trebuie să transmită un anumit mesaj celor din al treilea rând. 

          Şirul din mijloc (maimuţele) trebuie să facă tot posibilul ca mesajl să nu fie recepţionat corect emiţând 

zgomote şi realizând mişcări. După circa 2 minute jocul se întrerupe şi se costată dacă mesajul a fost corect 

recepţionat. Şirurile se schimbă astfel în cât fiecare dintre acestea să fie pe rând emiţătorul, receptorul şi elementul 

perturbator al mesajului. După ce am reuşit să ne înţelegem am plecat mai departe prin junglă, dar din păcate ne-

am pierdut dar auzim un elicopter care ne-ar putea salva şi astfel încercăm să facem un „Om gigant”, vor forma cu 

corpul lor un om gigant. Acest om are o serie de probleme pe care trebuie să le rezolve: - îţi curge nasul, suflă-l! - 

ţi-au căzut pantalonii apleacăte şi ridică-i! – îţi este sete bea apă!  
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EDUCAȚIA NONFORMALĂ LA GRĂDINIȚĂ 

Prof.înv. preșcolaIordache Andreea 

Grădinița cu P.P. Sf. Ana, Craiova 

Raportul dintre educația nonformală și cea formală este unul de complementaritate, atat sub aspectul 

conținutului, cât și in ceea ce privește formele și modalitățile de realizare. 

Trăsăturile caracteristice ale educației nonformale sunt relevante pentru această formă care asigură legatura 

dintre instruirea formală și cea informală. 

O caracteristică importantă se referă la faptul că educația nonformală se desfășoară într-un 

cadru   instituționalizat, în afara sistemului școlar, cuprinzând activități extraclasa/extradidactice (cercuri 

pe  disciline, interdisciplinare sau  tematice,  ansambluri sportive, artistice, concursuri școlare, olimpiade, 

competiții) și activități de educație și instruire extrașcolare, denumite parașcolare și periscolare. Cele parascolare 

se dezvoltă în mediul socio-profesional cum ar fi de exemplu activitățile de perfecționare și de reciclare, de 

formare civică sau profesională. Aceste activități evoluează în mediul socio-cultural ca activități de autoeducație 

și  de  petrecere organizată a timpului liber în cadrul universităților populare, al cluburilor sportive, la teatru, în 

muzee sau în cluburile copiilor, în biblioteci publice, în excursii, acțiuni social-culturale sau în familie, ori prin 

intermediul mass- mediei, denumită adesea “școala paralelă”. 

Educatorului nonformal i se solicită mai multa flexibilitate și entuziasm, adaptabilitate și rapiditate în 

adoptarea variatelor stiluri de conducere a activității, în funcție de nevoile și cerințele educatului. 

Conținutul și obiectivele urmărite sunt prevăzute în documente special elaborate ce 

prezintăo  mare  flexibilitate, diferențiindu-se în  funcție de vârstă, sex, categorii socio-profesionale, 

interesul  participanților, aptitudinile și inclinațiile acestora. Sunt  cuprinse activități care corespund intereselor, 

aptitudinilor și dorințelor participanților. 

O altă trăsătura caracteristică este caracterul opțional al activităților extrașcolare, desfășurate într-o 

ambianță relaxantă, calmă și plăcută, dispunând de mijloace menite să atragă publicul de diferite vârste. Este o 

formă facultativă  de antrenament intelectual care menține interesul  participanților printr-o metodologie atractivă. 

În masura în care raspunde unei cereri de perfecționare profesională, educația nonformală presupune în unele 

cazuri și achitarea unor taxe. 

De-a lungul timpului am desfășurat cu preșcolarii activități nonformale de genul: plimbări, ieşiri în natură, 

excursii, tabere, serbări cu diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între grădiniţe, 

parteneriate şcolare pe diferite teme etc. 
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În cadrul activităților organizate în aer liber sau la diverse instituții de cultură, copiii au dobândit o mare 

cantitate de informaţii despre animale, despre muncă şi viaţa omului în diferite context, şi-au  format reprezentări 

simple despre structura şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, despre legi obiective ale succesiunii 

anotimpurilor, despre frumuseţile şi bogăţiile patriei sau despre trecutul istoric al poporului roman.  

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale  au constituit un mijloc de a 

intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Atât activităţile turistice cât şi cele de 

concurs au contribuit la îmbogăţirea şi lărgirea vocabularului copiilor, a socializării si la stimularea dezvoltării 

biopsihosociale a acestora; Astfel, copiii și-au putut clarifica unele aspecte ale realității înconjurătoare, și și-au 

dezvoltat creativitatea și sensibilitatea în cadrul activităţilor plastice şi practice (de desen, pictură, modelaj, colaj, 

etc.). al celor de educarea limbajului, iniţiativă în cadrul jocurilor, etc.  

Spectacolele sau vizionările (teatrul de păpuşi)au constituit o altă formă de educație nonformală în 

grădiniţe, prin intermediul cărora cei mici au facut cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Această formă de 

activitate i-a pus atât în postura de actori cât şi de spectatori. 

Vizionarea unor filme pentru copii, diafilme, desene animate, spectacole de teatru, serbăriau constituit un 

izvor de informaţii, dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în organizarea unor acţiuni interesante. De exemplu, 

vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru pentru copii, distractive sau sportive urmată de discuţii pregătite în 

prealabil, pe lângă faptul că au realizat completarea unor aspecte educative, au contribuit şi la orientarea copiilor 

spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură, etc. Filmul comic, spectacolele cu caracter 

distractiv au darul să stârnească râsul copiilor prin diverse contraste de situaţii sau ironii. Desenele animate sunt 

cele mai gustate de către copii datorită, mai ales, liniei stilizate pe care o au imaginile.  

Educatoarele au un rol deosebit de important în alegerea spectacolelor, recomandarea emisiunilor de 

televiziune pentru copii şi selecţionarea emisiunilor, programelor distractive care au o influenţă pozitivă mai 

evident conturată.  

Serbările de sfârșit de an sau de Crăciun, prin specificul lor,au reprezentat un nesecat izvor de satisfacţii 

şi  bucurii, au creat bună dispoziţie şi au favorizat dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic şi psihic. 

Importanţa lor educativă a constat în conţinutul artistic prezentat, precum şi în atmosfera de sărbătoare pe care au 

simțit-o toți cei prezenți.  

Prin intermediul acestor serbări am încercat să dezvolt copiilor dragostea pentru artă, pentru frumos. 

Pentru a dezvolta dragostea şi interesul copiilor pentru frumos, sensibilitatea şi personalitatea lor, am 

desfășurat concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între grădiniţe diferite (pe diferite faze, pe diferite teme). 

Ca rezultate, s-au înregistratmodificări pozitive, putând uşor depista tinere talente artistice în vederea cultivării şi 

promovării lor. Concursurile sportive au reprezentat de fapt o completare a activităţilor sportive, cei mici 

participând cu multă plăcere. 
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EDUCAŢIA NONFORMALĂ 
 

     Prof. Înv. 

Preşcolar: Istudor Camelia 

 Grăd. Cu PP “Sf. Ana”, Craiova 

 

 Educaţia nonformală nu se traduce ca o activitate lipsită de un efect formativ, ci trebuie inţeleasă ca o 

realitate educaţională mai puţin formalizată. Conceptul de educaţie nonformală este asociat conceptului de 

"învăţare pe tot parcursul vieţii" (lifelong learning). 

Evaluarea in cadrul educaţiei nonformale este realizata de cel care invata, iar abordarea multi-disciplinară a 

procesului de învăţare, ajută oamenii să înţeleagă şi să aprecieze mediului şi legătura lor cu acesta. Pregăteşte 

elevii pentru un viitor durabil, analizează problemele pe termen lung.  

Caracteristici: 

-metodele folosite sunt axate pe participarea activă 

-metoda este un mijloc prin care sunt îndeplinite obiectivele unei activităţi - jocul este o metodă des 

folosită. 

-răspunde la întrebarea Cum? 

-Importanţi furnizori de educaţie nonformală sunt ONG-urile. 
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Educaţia  non-formală se bazează foarte mult pe participarea activă, maximizează procesul de învăţare, 

minimalizând constrângerea specifică şcolii, oferă o utilitate practică imediată cunoştinţelor învăţate, se desfăşoară 

în contexte diferite având un cadru de învăţare şi un conţinut lejer, foloseşte metode care stimulează implicarea şi 

participarea, are o structură şi o planificare flexibilă, procesul învăţării este orientat spre participant, se bazează pe 

experienţa participanţilor. 

 Educaţia non-formală poate fi integrata cu succes în educaţia formală cu scopul de a maximiza efectele 

procesului de învăţare, tendinţa actuală este aceea de amplificare a celor două forme, mai ales pentru faptul că 

încorporate, ele conduc la un sistem educativ mult mai valoros din punct de vedere al calităţii, produc avantaje pe 

termen lung, permit acoperirea unei game largi de discipline şi cel mai important, actul educaţional se axează în 

aceeaşi măsură şi celor care o implementează ( în speţă profesorilor) şi celor care fac obiectul învăţării (în speţă 

elevii). 

Educaţia non-formală vine cu acele elemente de natură să satisfacă nevoile unui individ de natura, psihica, 

social, emoţională prin diferite metode interactive, participative, iar educaţia outdoor " scoate la aer " cele 3 forme 

de educaţie, le rivigorează, le adaugă prospeţime si îşi extinde acţiunea benefică în diferite domenii ( în speţă 

dezvoltare durabilă, protecţia mediului, dezvoltare personală şi profesională ). 

Obiectivele generale ale educaţiei nonformale sunt: 

 Dezvoltarea abilităţilor socio-personale: îmbunătăţirea spiritului de  echipă, îmbunătăţirea relaţiilor sociale, 

dezvoltarea competenţelor de conducere, etc 

 Dezvoltarea abilităţilor de management: organizare, coordonare, evaluare, atât a celor care o aplică, cât şi 

elevilor. 

Un aspect important al educaţiei nonformale este acela că răspunde atât nevoilor de bază ale individului, cât 

şi celor care îl particularizează în grupul din care face parte: 

 Nevoia de a fi  respectat – derularea de diferite activități în aer liber încurajează copilul să se simtăînlargul 

său, astfel el va fi mult mai deschis, va comunica,își va exprima propriile opinii, se va simți băgat în 

seamăși va simți ca deciziile sale contează pentru ceilalți; eleviipot fi consultați cu privire la diferite jocuri 

sau activități. 

 Nevoia de a fi responsabil – activităţile outdoor permit copilului oportunitatea de a primi diferite sarcini, 

responsabilităţi pentru atingereascopului propus ( spre exemplu dacă se optează pentruo activitate de 

ecologizare, un copil poate primi sarcina de a curăţa pomii, un altul  sarcina de a uda florile, important este  

însă, ca prin comunicarea cu copilul, profesorul să-i transmită acestuia sentimentul că princeea ce 

întreprinde el, mediul va fii mai curat, astfel el va conştientiza că are o responsabilitate faţă deprotejarea 

mediului ). 

 Nevoia de a fi activ–implicarea în diferite activități sportive, jocuri, plimbări tematice, aduce 

numeroasebeneficii dezvoltării fizice, psihice ale copilului. Jocul fiind activitatea fundamentală a copilului 

este important ca toţi copiii să fie stimulaţi în mod constant să se joace, să alerge, să participe la diferite 

activităţi în mod activ. 

 Nevoia de a fi inclus social – poate cea mai importantă caracteristică a educaţiei outdoor este aceea că este 

o modalitate de succes de a depăşi unele dificultăţi alecopilului ( psihice, fizice, sociale, emoționale 

saueconomice ), astfel încât acesta să fie inclus social, să simtă că aparţine unei comunităţi; se consideră ca 

mediul din interiorul  grupei este mai degrabă unulcompetitiv, în timp ce cel din afara clasei este 

unulsuportiv, care permite copiilor să se exprime, sărelaționeze cu ceilalți, să colaboreze. 

 Nevoia de a se simţi în siguranță–interiorul clasei este mult mai sigur pentru copii, în timp ce mediul 

exterior implică diferite riscuri şi situaţii neprevăzute care pot avea efect negativ. Educatorul trebuie să 

identifice posibilele riscuri care pot să apară şi să conceapă un plan de management al riscului, întrucât este 

un aspect deosebit de important care i-a făcut pe unii specialişti în domeniu să nege utilitatea utilizării 

educației outdoor. 

 

Activităţile de educaţie nonformală sunt  menite să familiarizeze copiii cu natura şi să le formeze deprinderi şi 

priceperi de cunoaştere prin experienţă, bazându-se desigur pe cunoştiţele dobândite în activităţile de educaţie 

formală. 

 

EDUCAȚIA NONFORMALĂ 
Profesor Învățământ Preșcolar: Logofătu Claudia 

Grădinița cu Program Prelungit „Curcubeul Copilăriei”, Craiova 

 

Educația nonformală este cea mai nouă abordare a învățării prin activități plăcute și 
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motivante. Avantajele sale multiple înglobează bifarea tuturor deprinderilor specifice sistemului tradițional de 

învățământ, cu un aport suplimentar de abilități câștigate în condițiile unei libertăți de exprimare maxime. 

Educația nonformală înseamnă orice acțiune organizată în afara sistemului școlar, prin care se formează o 

punte între cunoștințele predate de profesori și punerea lor în practică. Acest tip modern de instruire elimină stresul 

notelor din catalog, al disciplinei impuse și al temelor obligatorii. Înseamnă plăcerea de a cunoaște și de a te 

dezvolta. 

Din punct de vedere etimologic, termenul de educație nonformală își are originea în 

latinescul “nonformalis”, preluat cu sensul “în afara unor forme special/oficial organizate pentru un anume gen de 

activitate”. Nonformal nu e sinonim cu needucativ, ci desemnează o realitate educațională mai puțin formalizată 

sau neformalizată, dar întotdeauna cu efecte formativ educative. 

Din punct de vedere conceptual, educația nonformală cuprinde ansamblul activităților 

și al acțiunilor care se desfășoară într-un cadru instituționalizat, în mod organizat, dar în afara 

sistemului școlar, constituindu-se ca “o punte între cunoștințele asimilate la lecții și informațiile acumulate 

informal”. 

 

Obiectivele educației nonformale: 

Obiectivele educației nonformale nu urmăresc să excludă modul tradițional de educație, ci să completeze 

instruirea pur teoretică prin activități atractive, la care să aibă acces un număr cât mai mare de tineri. Acestea sunt: 

- completarea orizontului de cultură din diverse domenii 

- crearea de condiții pentru formarea profesională 

- sprijinul alfabetizării grupurilor sociale defavorizate 

- asigurarea unui mediu propice exersării și cultivării diferitelor înclinații, aptitudini și capacități. 

 

Caracteristicile educației nonformale: 

În primă instanță, specific educației nonformale este locul în care ea se desfășoară: 

într-un cadru instituționalizat, dar în afara școlii. Caracteristice acestui tip de educație sunt 

activitățile care contribuie la perfecționarea individuală. 

Educatorul nonformal trebuie să dețină mai multă flexibilitate, adaptabilitate și rapiditate, dar și un 

entuziasm răsunător. Acțiunile corespund strict intereselor, aptitudinilor și dorințelor participanților. 

În plus, doritorii nu sunt obligați să se alăture programului și nu primesc calificative 

oficiale. Totuși, în funcție de formele de instruire nonformală, există și situații în care sunt 

acordate diplome și certificate de absolvire. 

 

Tipurile de educație nonformală: 

Educația nonformală se împarte în două tipuri principale, variind în funcție de activitățile specifice: 

- activități extradidactice: cercuri de discipline, ansambluri sportive și artistice, concursuri, 

olimpiade etc. 

- activități extrașcolare: proiecte de ecologie și formare civică, excursii, acțiuni social-culturale (în clubul elevilor, 

la muzeu, la teatru, în biblioteci etc.) 

Educația nonformală însoțește cu succes formarea educațională a tinerilor și rămâne una dintre variantele 

optime pentru susținerea plăcerii de cunoaștere și de afirmare profesională în lumea contemporană. 
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EDUCAŢIA NONFORMALĂ ŞI INFORMALĂ ÎN RELAŢIA CU ŞCOALA 
Prof. Amelia Maroiu 

Prof. Georgiana Georgescu 

 Ed

ucaţia nonformală şi informală se află într-o relaţie complexă cu şcoala. Pe de o parte, şcoala valorifică primele 

achiziţii nonformale ale copiilor, pe de altă parte, şcoala trebuie să asigure fundamentele care fac posibile educaţia 

şi învăţarea pe tot parcursul vieţii, în varii contexte. Documentele recente de politici educaţionale acordă un rol 

important acestor conexiuni. O măsură concretă in aces sens este elaborarea portofoliului personal pentru educaţie 

permanentă, ce conţine, pe lângă studii şi educaţie formală, calificările obţinute şi competenţele dobândite în 
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contexte nonformale, care sunt recunoscute sau nu printr-un act de studiu. Portofoliul induce astfel o presiune 

asupra sistemelor formale de a deveni mai competitive şi de a-şi diversifica oferta. 

Deşi se focalizează asupra experienţelor de învăţare formale, curriculumul naţional are în vedere, prin 

componenta sa reglatoare, crearea unor deschideri spre contextele de învăţare nonformale şi informale. 

Componenta reglatoare a Curriculumului cuprinde reperele, criteriile, dominantele şi principiile subiacente 

Curriculumului Naţional. Acestea pun în evidenţă direcţiile sistemului curricular, clarificând trăsăturile 

fundamentale ale subcomponentelor acestuia, şi anume: profilul de formare, care descrie ce anume se doreşte a fi 

atins de către fiecare elev la sfârşitul învăţământului obligatoriu; finalităţile nivelurilor de învăţământ; ansamblul 

obiectivelor-cadru organizate pe arii curriculare (cu scopul de a circumscrie ansamblul de cunoştinţe, capacităţi şi 

atitudini vizate de diverse grupuri de discipline, considerate într-o manieră integrată), pentru învăţământul 

obligatoriu; precum şi ansamblul competenţelor prevăzute a fi dezvoltate în cadrul învăţământului liceal.  

Asocierea contextelor formale, informale şi nonformale converg spre o coerenţă politică, redată prin idealul 

educaţional stipulat în Legea învăţământului. Finalităţile nivelurilor de învăţământ se pot realiza global şi efectiv 

dacă sistemul formal de învăţământ este susţinut prin educaţia nonformală şi informală. Menţionăm în continuare 

acele finalităţi care necesită şi presupun astfel de corelări.  

Pentru învăţământul primar, sunt vizate în mod efectiv: formarea personalităţii copilului, respectând nivelul şi 

ritmul său de dezvoltare; înzestrarea copilului cu acele cunoştinţe, capacităţi şi atitudini care să stimuleze 

raportarea efectivă şi creativă la mediul social şi natural şi să permită continuarea educaţiei.  

Pentru învăţământul gimnazial se au în vedere: formarea, la elevi, a capacităţii de a comunica eficient în 

situaţii reale, folosind limba română, limba maternă, limbile străine şi diverse limbaje de specialitate; formarea şi 

dezvoltarea capacităţii de adaptare şi de integrare în comunitate; formarea atitudinilor pozitive în relaţionarea cu 

mediul social: de toleranţă, de responsabilitate, de solidaritate etc.; formarea capacităţilor şi a motivaţiilor necesare 

învăţării în condiţiile unei societăţi în schimbare. 

Pentru învăţământul liceal finalităţile vizează formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei 

cariere, să contribuie la articularea propriilor trasee de dezvoltare intelectuală şi profesională, să se integreze activ 

în viaţa socială. Pentru a răspunde exigenţelor acestui nivel de învăţământ şi specificului de vârstă al elevilor, 

liceul trebuie să asigure adolescentului: formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva 

probleme pe baza relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii; valorizarea propriilor experienţe, în scopul unei 

orientări profesionale optime pentru piaţa muncii şi/sau pentru învăţământul superior; dezvoltarea capacităţii de 

integrare activă în grupuri socio-culturale diferite: familie, mediu profesional, prieteni etc.; dezvoltarea 

competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială: comunicare, gândire critică, luarea deciziilor, 

prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii complexe; cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii, în 

scopul împlinirii personale şi a promovării unei vieţi de calitate; formarea autonomiei morale. Relevante din 

perspectiva educaţiei nonformale şi informale sunt următoarele dimensiuni vizate de curiculumul naţional referitor 

la învăţământul liceal: conceperea liceului ca furnizor de servicii educaţionale, în cadrul căruia elevul să fie 

continuu şi direct implicat în construirea propriului traseu de învăţare; creşterea responsabilităţii liceului faţă de 

beneficiarii educaţiei şi faţă de societatea civilă, precum şi diversificarea modalităţilor de implicare a acestuia în 

viaţa comunităţii locale. 

Avansând în conţinutul curriculumului la nivelul ariilor curriculare şi a disciplinelor, constatăm că există o 

preocupare constantă pentru integrarea în specificul disciplinar a unor deschideri oferite de contextele de învăţare 

informale. Stau dovadă în acest sens dominantele ariilor curriculare şi ale obiectelor de studiu menţionate în cadrul 

de referinţă al curriculumului. Astfel, aria curriculară Limbă şi comunicare vizează: fundamentarea pe modelul 

comunicativ-funcţional, destinat structurării capacităţilor de comunicare socială; vehicularea unei culturi adaptate 

la realităţile societăţii contemporane; conştientizarea identităţii naţionale ca premisă a dialogului intercultural şi a 

integrării europene. Aria curriculară Matematica şi Ştiinţe ale naturii are în vedere din această perspectivă: 

formarea capacităţii de a construi şi interpreta modele şi reprezentări adecvate ale realităţii; interiorizarea unei 

imagini dinamice asupra ştiinţei, înţeleasă ca activitate umană în care ideile ştiinţifice se schimbă în timp şi sunt 

afectate de contextul social şi cultural în care se dezvoltă; construirea de ipoteze şi verificarea lor prin explorare şi 

experimentare. În cadrul ariei curriculare Om şi societate sunt de luat în considerare din perspectiva deschiderilor 

oferite spre informal: preponderenţa acordată cunoaşterii şi înţelegerii proceselor din societate, care au relevanţă 

atât din perspectiva trecutului, cât şi faţă de orientările viitoare; dobândirea unor valori şi atitudini care să permită 

o inserţie socială activă şi responsabilă a tinerilor absolvenţi; formarea unor comportamente de tip participativ, 

favorabile cristalizării unei reale solidarităţi sociale. Dominantele celorlalte arii curriculare aduc de asemenea 

componente specifice compatibile cu dezvoltări în zona nonformalului şi a informalului. 

Perspectivele de valorificare a educaţiei nonformale şi informale în procesul didactic sunt legate de elevi şi 

de profesori, ţinând seama de potenţialul ridicat de a susţine motivaţia acestor categorii de actori implicaţi în 

realizarea actului educaţional. 
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Din perspectiva elevilor  
Este de dorit ca profesorii să arate interes faţă de preocupările elevilor din afara cadrului educaţional formal 

şi să găsească modalităţi şi căi de valorificare a acestora. Astfel, aceştia vor fi stimulaţi să aducă, în procesul 

învăţării formale, propriile experienţe de învăţare acumulate în comunitatea mică a familiei, a prietenilor, a unui 

grup care împărtăşeşte hobby-uri sau interese comune. 

Din perspectiva profesorilor  
Pe lângă faptul că aceştia ar trebui să ştie cum să valorifice diversele experienţe de învăţare ale elevilor 

provenite din educaţia nonformală sau informală, profesorii ar trebui să găsească căi de a-şi valorifica propriile 

experienţe de învăţare din afara învăţării formale, pentru a dinamiza şi a eficientiza procesele didactice pe care le 

construiesc. 

În observatoarele locale pentru educaţia nonformală / informală, precum şi în formularea standardelor de 

calitate ar trebui să fie inclusă valorizarea, la nivelul comunităţii didactice, a achiziţiilor dobândite de profesori şi a 

preocupărilor acestora pentru educaţia continuă. Aceasta ar presupune şi o apreciere globală a pregătirii 

profesorilor, nu doar pregătirea în specialitate: un portofoliu profesional cuprinzând toate achiziţiile care-l ajută pe 

profesor să fie mai eficient în activitatea sa didactică 
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URMĂRIREA APLICĂRII PRINCIPIILOR ÎN ACHIZIȚIILE PUBLICE 

BUNE PRACTICI - DE LA NECESITATE, LA IMPLEMENTARE 

 
OARAȘANU ANA-MARIA 

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “ARIPI DESCHISE” 

 

      În achizițiile publice, “simplitatea” este departe de a fi o realitate. Regulile sunt tot mai complexe, 

deoarece se intenţionează ca prin intermediul achiziţiilor publice achizitorui să își realizeze și alte obiective 

decât cele de a cumpăra produse, servicii sau lucrări la preţul corect. Este vorba de obiective de mediu, sociale, 

de încurajare a IMM-urilor, de finanţare a inovării în sectorul public. Aceste obiective presupun, prin urmare, 

proceduri mai complexe și inerent mai complicate. Principiile achizițiilor publice sunt extrem de importante în 

practica administrativă și judiciară,  

       În aplicarea normelor europene, cadrul legislativ românesc prevede șase principii care guvernează 

achizițiile publice: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea, 

asumarea răspunderii. 

       In cele ce urmează, s-a urmărit modul de respectare a principiilor în achizițiile publice prin practicile  

utilizate într-un caz concret de achiziție directa, respectiv pentru realizarea obiectivului de investiții “Construire 

zid de sprijin teren și reconstruire gard”  de către o unitate de invatamant – obiectiv care a fost realizat de la 

studii până la implementare pe parcursul a trei ani bugetari (decembrie 2015-mai 2017): 

-evenimentul cauzator: prăbușire mal, prăbușire gard existent cu rol de împrejmuire și sprijin teren, 

antrenand și o parte din curtea școlii; 

-consecințe: curte școală parțial desființată, porțiune de gard distrus,  zonă instabilă și nesigură; 

-riscuri inerente: accidente pentru elevi, pentru personalul unității și pentru persoanele aflate în tranzit, riscul 

prăbușirii unei alte portiuni de teren, în ciuda masurilor provizorii de prevenire și limitare a riscurilor, cum ar fi 

indepărtarea elementelor prăbușite, montarea provizorie de traverse de fier, cu sprijinul primăriei; 

-identificarea de solutii: în urma sesizarii de îndată a primăriei cu adresa insotită de fotografii doveditoare și 

solicitare de vizită pentru constatarea și evaluarea situatiei create, au fost alocate fonduri pentru realizarea de 

studii și expertize; 

-in urma studiilor și expertizelor, s-au identificat doua scenarii pentru remedierea situatiei și a fost selectat 

cel mai bun în raport cu situatia data și pentru evitarea problemelor cu eventuale alte alunecari de teren, unitatea 

fiind amplasata în panta, respective: construirea de zid de sprijin teren, reconstruirea gardului și reconstruirea 

curtii scolii  pe portiunile afectate în defavoarea repararii acestora. Costurile de reparare și restaurare erau mai 

mari decat refacerea propriu zisa iar durabilitatea și siguranta în timp a lucarii erau mai reduse; 
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-devizul general a fost aprobat în hotarare de consiliu local, au fost alocate sumele de la buget și au inceput 

demersurile pentru inceperea lucrarii: proiectare, avize, autorizatie de construire, lucarea propriu zisa și dirigentia 

de santier.  

 

      1. Prin „nediscriminare” se înţelege asigurarea condiţiilor de manifestare a concurenţei reale pentru ca 

orice operator economic, indiferent de naţionalitate, să poată participa la procedura de atribuire şi să aibă şansa 

de a deveni contractant. Se interzic restricţiile cantitățive și măsurile având efect echivalent. 

      În cazul analizat, toate achizițiile au fost realizate prin intermediul SEAP, dupa criteriul prețul cel mai 

scăzut. Dacă pentru servicii (studii, proiectare, dirigenție) achiziția s-a efectuat dupa consultarea catalogului 

electronic, pentru lucarea propriu zisa s-a procedat la publicarea unui anunț în SEAP, cu mentionarea a: codului 

CPV, denumirii lucrării, explicarea pe scurt, termenul de realizare, bugetul total alocat cu indicarea sumei pentru 

suma pentru lucarea propriu-zisă, a sumei pentru organizarea de șantier și a sumei pentru cheltuieli neprevăute, 

adresa de email unde candidatii vor depune solicitare pentru primirea caietului de sarcini, a cantităților de lucrări 

și materiale, a proiectului, deasemenea locul data și ora până la care vor inainta ofertele fianciare, modul de 

inaintare a acestora, criteriul de atribuire. S-a respectat principiul, întrucât nu au fost restricții zonale, de 

nationalitate, de cifra de afaceri, etc. 

       2. Principiul tratamentului egal - respectarea principiului tratamentului egal presupune ca, oricând pe 

parcursul procedurii de atribuire, să se stabilească și să se aplice reguli, cerinţe, criterii identice pentru toţi 

operatorii economici, astfel încât aceştia să beneficieze de şanse egale de a deveni contractanţi. În aplicarea 

acestui principiu, trebuie respectate următoarele reguli: 

 eliminarea elementelor de natură subiectivă care pot influenţa deciziile în procesul de atribuire a 

contractelor de achiziție publică; 

 furnizarea, concomitent, către toţi operatorii economici implicaţi într-o procedură de achiziţie, a 

informaţiilor aferente procedurii. 

        În urma anunțului, au fost depuse prin email 8 solicitari de documentație. Unul din participanți a 

intentionat și a insistat asupra depunerii solicitării în format letric, dar a fost îndrumat să depună solicitarea 

exclusiv în format electronic, conform anunțului publicat. Participantul s-a conformat și a ajuns în posesia 

documentatiei, în acelasi conditii în care au primit și ceilalti contracandidati. De mentionat ca, unul din solicitanti 

nu era firma de constructii, ci era firma de consultanta care colabora cu mai multe firme de construcții și care a 

solicitat documentatia spre a o înainta către colaboratori - firme de constructii din diverse zone. Un alt participant 

a solicitat prin email precizări suplimentare de construcți, iar precizările supimentare au fost inaintate către toti 

candidatii, pentru egalitatea de sanse. Principiile tratamentului egal și cel al nediscriminării au fost atinse, 

întrucat toate persoanele interesate care au formulat solicitare prin email, la adresa publicată au intrat în posesia 

detaliilor de constructie. 

        3. Respectarea principiului recunoașterii reciproce presupune, în contextul achizițiilor publice, 

acceptarea de către autoritatea contractantă a: 

1. produselor, serviciilor, lucrărilor oferite în mod licit pe piaţa Uniunii Europene; 

2. diplomelor, certificatelor și a oricăror documente emise de autorităţile competente din alte state; 

3. specificaţiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel naţional. 

Din cei opt operatori interesati, doi au depus în termen oferta finaciară. Nici o ofertă nu a fost descalificată 

pe criterii de certificare, deși nu au fost aspecte particulare, întrucât ambii participanți erau înregistrați ca unități 

cu activitate în domeniul construcțiilor. 

         4. Principiul transparenţei presupune informarea adecvată a tuturor participanţilor la procedura de 

atribuire, fiind important și din perspectiva accesului la remediile legale. Principiul transparenţei presupune și 

aducerea la cunoștinţa publicului a tuturor informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire în scopul 

garantării eliminării riscului de favoritism și de comportament arbitrar din partea autorităţii contractante. 

Aplicarea acestui principiu presupune: 

 formularea tuturor informaţiilor cu privire la procedura de achiziţie în mod clar, precis, univoc în 

anunţul/invitaţia de participare și în documentaţia de atribuire, oferind operatorilor economici o poziţie de 

egalitate atât în momentul în care își pregătesc ofertele, cât și în momentul în care acestea sunt evaluate de către 

autoritatea contractantă; 

 asigurarea vizibilităţii regulilor, oportunităţilor, proceselor, înregistrărilor și rezultatelor aferente procedurii 

de achiziție publică. 

        Principiul a fost atins prin indicarea în anunțul publicat în SEAP a tuturor informațiilor, astfel cum a 

mai fost menționat, precum și prin indicarea bugetului total alocat de 257000 lei și a bugetului alocat pe capitole 

de cheltuieli (lucrarea propriu zisă 250000 lei, organizarea de șantier 2000 lei, cheltuieli neprevăzute 5000 lei), a  

modalității de achiziție – “achiziție directă în urma selectiei de oferte”, a criteriului de atribuire – “prețul cel mai 
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scăzut”, a faptului ca oferta declarată castigatoare va fi încarcată în calatogul electronic și a termenului de 

formulare a contestațiilor. 

        Ofertele care au fost depuse în termen au fost validate prin proces-verbal și evaluate într-o comisie 

constituită din cinci membri, rezultatele și concluziile fiind consemnate în proces-verbal. 

        Oferta 1 a fost respinsa, întrucât nu a alocat sume pentru organizarea de santier, nu a alocat sume pentru 

cheltuieli neprevăzute și a depașit cuantumul prevăzut în buget pentru lucrarea propriu-zisă 254000 lei, chiar 

dacă, pe total a avut cea mai  mica valoare; 

        Oferta 2 a fost acceptată, întrucat s-a încadrat în buget pe toate categoriile de cheluieli (lucrarea propriu 

zisa 249000 lei, organizarea de șantier 1000 lei, cheltuieli neprevăzute 5000 lei). 

        In situația în care autoriatea contractantă nu publica bugetul total și detaliat pe capitole de cheltuieli, ar 

fi intampinat dificultăți în motivarea selectiei candidatului câțtigător, putând ajunge în situația reluăriii 

procedurii. 

               Oferta câștigatoare și valoarea au fost cumunicate cu confirmare de primire contracandidatului, cu 

posibilitate de contestare. Nu a fost depusă contestație.  

        5. Principiul proporţionalităţii presupune corelarea dintre necesităţile autorităţii contractante, obiectul 

contractului de achiziție publică și cerinţele care trebuie îndeplinite de ofertanţi pentru satisfacerea necesităţilor 

autorităţii contractante. 

       Principiul proporţionalităţii presupune ca: 

 măsurile luate de instituţii nu trebuie să depășească limitele a ceea ce este adecvat și necesar în scopul 

realizării obiectivelor urmărite; 

 în cazul în care este posibilă o alegere între mai multe măsuri adecvate, trebuie să se recurgă la cea mai 

puţin constrângătoare, iar inconvenientele cauzate nu trebuie să fie disproporţionate în raport cu scopurile 

urmărite; 

 când se confruntă cu o ofertă ambiguă, iar o cerere de precizări cu privire la conţinutul ofertei menţionate 

ar putea asigura securitatea juridică în același mod precum respingerea imediată a ofertei în cauză, autoritatea 

contractantă să solicite mai degrabă precizări candidatului vizat decât să opteze pur și simplu pentru respingerea 

ofertei acestuia. 

        Principiul a fost atins, înstrucât necesitatea era clară, obiectul contractului era complet și corect 

formulat și singurele cerințe care au fost apreciate a fi necesar îndeplinite de ofertanţi fiind certificarea pentru 

executarea de astfel de lucrări si dovada, în copie, a executării unei lucrari similare și modul de ducere la 

îndeplinire 

        6. Principiul asumării răspunderii presupune determinarea clară a sarcinilor şi responsabilităţilor 

persoanelor implicate în procesul de achiziție publică, asigurându-se profesionalismul, imparţialitatea și 

independenţa implică faptul că răspunderea aparţine exclusiv comisiei de evaluare și factorilor decizionali din 

autoritatea contractantă. Acest principiu a fost atins prin: 

 delegarea în calitate de membri ai comisiei de evaluare a persoanelor care deţin competenţe în obiectul 

procedurii de achiziție - unitatea nu are compartiment de achizitii, dat fiind specificul de activitate – învățamant 

și numarul redus de personal, dar în condițiile legii, are numit prin decizie responsabil cu achizițiile publice și, în 

plus, a solicitat desemnarea din partea primăriei a unora dintre membri; 

 solicitarea membrilor comisiei de evaluare a declaraţiilor pe proprie răspundere privind confidenţialitatea, 

imparţialitatea din care să rezulte neîncadrarea în situaţiile de conflict de interese. 

       Lucrarea a fost executată în totalitate cu o mica prelungire a termenului, fara ca acest lucru sa fie 

imputabil vreuneia dintre parti, datorita factorului climateric. Receptia s-a realizat fara mentiuni. În prezent, 

arealul este functional, în deplină siguranță. 

       Unitatea scolară a angrenat pentru realizarea obiectivului, într-o mare masură, factorul uman în principal 

din categoria de personal didactic auxiliar - contabil, administrator patrimoniu, resposabil achiziții, secretar, iar 

rezultatele s-au transpus în procesul educativ, întrucât pe lângă obiectivele principale, repectiv functionalitatea și 

siguranța, au fost atinse, și alte obiective din latura educativă. Aspectul de “amfiteatru în aer liber” al curții scolii, 

care era o particularitate a acestei unități, dar vechi și afectat de cei 30 de ani de existență, în urma procesului de 

reconstruire, a dobandit un aspect nou, frumos și sigur, devenind un areal de desfășurare a multor activități în aer 

liber, de la ore de curs în aer liber, la concursuri și mici spectacole, uneori cu participarea parintilor atat interactiv 

cat și ca public - aspecte non formale ale activitatii scolare. 
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      Educația nonformală a primit de-a lungul timpului o serie de definiții, dintre care reținem că ea constituie 

„ansamblul acțiunilor pedagogice proiectate și realizate într-un cadru instituționalizat extradidactic sau/și 

extrașcolar” (S. Cristea, Dicționar de pedagogie) văzut ca „o punte între cunoștințele asimilate la lecții și 

informațiile acumulate informal” (G. Văideanu, Educația la frontiera dintre milenii). 

      Educația nonformală înseamnă orice acțiune organizată în afara sistemului școlar, prin care se formează o 

punte între cunoștințele predate de profesori și punerea lor în practică. Acest tip modern de instruire elimină stresul 

notelor din catalog, al disciplinei impuse și al temelor obligatorii. Înseamnă plăcerea de a cunoaște și de a te 

dezvolta. Trebuie să precizăm că este utilă respectarea unor reguli și principii pentru a desfășura activități 

nonformale de calitate. Acestea au la bază competențele și conținuturile educației formale și oferă diverse 

posibilități de aplicare a cunoștințelor dobândite în cadrul educației oficiale. Nu exclud efortul elevilor și sunt 

atractive datorită formelor lor variate (cercuri de lectură, sportive, cultural-științifice, întâlniri cu scriitori, cluburi 

de știință, serbări școlare, drumeții, excursii, tabere, expediții, școala de weekend, concursuri, vizionări de 

spectacole, vizite la muzee, biblioteci etc.). De regulă, activitățile au loc în școală și sunt constituite din cercuri pe 

discipline cu caracter tematic sau pluridisciplinar, competiții culturale/sportive, sesiuni de comunicări științifice, 

comemorări sau festivități, olimpiade etc. Au caracter formativ-educativ, sunt facultative sau opționale, cunosc 

modalități diferite de finanțare, nu presupun acordarea de note și evaluarea riguroasă, promovează munca în 

echipă, presupun un demers cross-/ trans-/interdisciplinar, sunt dirijate de personal specializat, aflat în strânsă 

legătură cu părinții, elevii, organizațiile socioculturale sau politice. Conținutul este organizat pe arii de interes, nu 

pe ani de studiu sau pe discipline academice. 

       Valențele educative ale activităților nonformale reliefează relația mai destinsă, mai apropiată dintre educator și 

educat. Chiar dacă profesorul conduce întregul demers didactic, elevii se pot manifesta spontan și liber. Adultul nu 

își impune punctual de vedere, cel mult sugerează, cooperează și îi sprijină să devină buni organizatori ai propriei 

activități. ~n prim-plan se află educabilul, în plan secund rămânând cadrul didactic, tocmai pentru ca elevul să își 

poată valorifica abilitățile organizatorice, de cooperare, de colaborare, de asumare a responsabilității.              

Paleta de strategii didactice variate oferă elevului șansa de a acumula experiențe de viață prin contactul nemijlocit 

cu oamenii, cu fenomenele de cultură materială și spirituală. Educatul devine resursă, producător, lider de opinie, 

cu alte cuvinte, participant activ la propria învățare. 

     În vederea creșterii interesului școlarilor pentru cunoaștere și a dezvoltării unor trăiri emoționale autentice, 

activitățile nonformale trebuie să țină cont de interesele, înclinațiile, preocupările, preferințele elevilor. 

      Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spirituală, interpersonală și socială, activitățile nonformale, ca și cele 

formale, se adaptează cerințelor individuale ale elevilor, potențialului acestora. 

     Nu putem nega valențele psihologice ale educației nonformale: individul se adaptează mai ușor cerințelor 

ulterioare ale societății, observându-se schimbări la nivelul vieții de familie, a pieței forței de muncă, a 

comunității, a societății multiculturale și a globalizării. 

      Școala din zilele noastre nu poate ignora experiențele acumulate de elevi în cadrul acestor activități. Ca și 

educația formală, cea nonformală urmărește formarea unor comportamente propice învățării continue, chiar și prin 

mijloace proprii, achiziționarea unui volum de informații și transferarea lui în diverse domenii ale cunoașterii, 

dezvoltarea gândirii critice, multiplicarea experiențelor pozitive. 

     Invatarea non-formala se e realizează fără stres, nu există constrângeri, chiar dacă prescolarii  sunt evaluaţi. 

Testarea nu îi stresează pentru că este de aşa natură încât să nu creeze stres. Educaţia nonformală este cea mai 

durabilă pentru că se face doar în conformitate cu dorinţele copilului, la iniţiativa lui şi dezvoltă imaginaţia, 

creativitatea, spontaneitatea dar şi aptitudinile academice", a spus psihopedagogul. 

    Eu cred că primul scop al educaţiei este să te ajute să înveţi în mod autonom. Adică să decizi ce înveţi, cum 

înveţi şi când înveţi şi să fii capabil să iei decizii bune pentru tine. Vei avea de făcut asta toată viaţa. Şi în viaţa 

reală vei învaţa pentru că îţi place, pentru că eşti curios, pentru că vrei să te dezvolţi şi să fii bun la ceva, pentru că 

înţelegi importanţa sau pentru că vrei să realizezi lucruri semnificative. Studiile arată că pedepsele (notele mici) şi 
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recompensele (notele mari) nu (mai) funcţionează pentru că: afectează motivaţia intrinsecă, scad performanţa, 

distrug creativitatea, încurajează trişatul, scurtăturile şi comportamentul neetic, creează dependenţă şi încurajează 

gândirea pe termen scurt. 

   În ultimul timp, constatăm o tendință de apropiere între educația formală și cea nonformală: prima tinde să 

devină tot mai flexibilă, mai adaptată nevoilor și motivațiilor specifice educabililor, în vreme ce a doua se 

organizează din ce în ce mai riguros, urmărește o cât mai explicată recunoaștere publică, folosește metode deja 

probate și recunoscute de specialiști, urmărește asigurarea unei anumite calități. 

     Cu toate acestea, educația nonformală își are rolul ei, sprijinind eforturile celor care doresc sporirea coerenței 

procesului instructiv-educativ: educația permanentă și orientarea prospectivă a educației. 
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O definiţie universal acceptată a educaţiei nonformale încă nu există, însă este înţeleasă ca orice acţiune 

organizată în afara sistemului şcolar, prin care se formează o punte între cunoştinţele predate de profesori şi 

punerea lor în practică. 

 

 Pri

n intermediul acestui tip de educaţie intrăm în contact cu o nouă abordare a învăţării, pusă în aplicare prin activităţi 

plăcute şi motivante.      

Principalele aspecte care atrag la educaţia nonformală sunt caracterul voluntar al acesteia pe de-o parte, dar 

şi faptul că se bazează mai mult pe practică decât pe teorie. Deşi se desfaşoară totul într-un mod organizat, 

persoana în cauză alege de bunăvoie să se implice, fără să aştepte în schimb recompense specifice educaţiei 

formale: notele. De asemenea nu se aplică nici pedepse, cum ar fi absenţele, scăderea notei la purtare şi altele. 

Există totuşi obiective clare de învăţare ataşate activităţilor desfăşurate într-un cadru nonformal, dar atingerea lor 

se realizează într-un alt mod decât acela al predării, care este metoda de bază din institutele de învăţământ. În 

legătură cu obiectivele pe care le vizează, V. De Landsheere (1992, pag. 566) considera că, dintre cele mai 

semnificative, pot fi amintite următoarele: 

a)     susţinerea celor care doresc să-şi dezvolte sectoare particulare în comerţ, agricultură, servicii, industrie etc; 

b)     ajutarea populaţiei pentru a exploata mai bine resursele locale sau personale; 

c)     alfabetizarea, 

d)     desăvârşirea profesională sau iniţierea într-o nouă activitate; 

e)     educaţia pentru sănătate sau timpul liber etc. 

În ceea ce priveşte activităţile pe care le încorporează, trebuie făcută mai întâi o disociere între activităţile 

din afara clasei şi activităţile din afara şcolii. 

Activităţile organizate în afara clasei includ, la modul general, cercuri pe discipline de învăţământ, cenacluri 

literare, ansambluri sportive, artistice, culturale, întreceri, competiţii, concursuri, olimpiade şcolare. 

După cum uşor se poate observa, organizarea acestor activităţi este puternic corelată cu opţiunile, posibilităţile şi 

aşteptările elevilor, de unde rezultă şi marea lor flexibilitate. 

Activităţile specifice educaţiei nonformale realizate în afara şcolii se împart în două categorii şi anume: 

a)     activităţi perişcolare organizate în scopul petrecerii timpului liber în care sunt incluse excursiile, vizitele, 

taberele, vizionările de spectacole (teatre, cinema), vizitarea unor expoziţii; 

b)     activităţi parașcolare organizate ca soluţii alternative de perfecţionare, reciclare, instruire personală. 

Referitor la caracteristicile educaţiei nonformale, acesteia îi sunt specifice o serie de particularităţi din 

rândul cărora mai semnificative sunt: 

1)     activităţile extrașcolare au un caracter opţional, permiţându-le elevilor să se orienteze spre ele în funcţie de 

posibilităţile, aptitudinile, interesele de care dispun, ceea ce le conferă un grad mai mare de atractivitate, 



93 
 

comparativ cu activităţile specifice educaţiei formale care nu pot onora această exigenţă deoarece, în majoritatea 

cazurilor, ele sunt impuse elevilor, excluzându-se posibilitatea opţiunilor. 

2)     în desfăşurarea acestor activităţi, elevii joacă un rol mai activ, deoarece acestea corespund intereselor şi 

aşteptărilor lor  şi implicit, pot să le amplifice motivaţia şi dorinţa de a se implica în reuşita lor. 

În legătură cu această caracteristică trebuie menţionat faptul că, în cadrul activităţilor de tip nonformal, accentul 

cade pe ceea ce fac elevii şi nu profesorul, aşa cum se întâmplă de cele mai multe ori în activităţile specifice 

educaţiei formale. 

3)     activităţile din cadrul educaţiei nonformale îmbină în mai mare măsură utilul cu plăcutul, deoarece ele 

ocazionează dobândirea unor cunoştinţe care amplifică sfera de cunoaştere a elevilor şi nu profesorul dar în acelaşi 

timp, prin specificul lor, au un caracter reconfortant, tonifiant, care nu generează apariţia oboselii aşa cum se 

întâmplă în multe activităţi specifice educaţiei formale. 

4)     Activităţile realizate în cadrul educaţiei nonformale pot stimula în mai mare 

măsură imaginaţia şi creativitatea elevilor, iar acest lucru se explică din două perspective şi anume: 

a)     pe de o parte, elevii participă la activităţi spre care au optat şi pentru care au o serie de interese şi o serie de 

aptitudini; 

b)     pe de altă parte, activităţile de tip nonformal se desfăşoară în cadre şi în contexte unde nivelul de 

permisivitate este mai mare şi unde iniţiativele elevilor sunt luate în consideraţie aşa cum nu se întâmplă de multe 

ori în activităţile de tip formal. 

5)     activităţile de tip nonformal facilitează o solicitare diferenţiată a elevilor în funcţie de posibilităţile, 

aptitudinile şi aşteptările acestora. 

În consecinţă, nemaifiind vorba de constrângerile impuse de parcurgerea unui curriculum prescris, aceste activităţi 

permit ca elevii să primească sarcini în funcţie de posibilităţile de care dispun şi în funcţie de ritmurile de lucru 

care le sunt specifice; 

6)     majoritatea activităţilor incluse în educaţia nonformală nu fac obiectul unor 

evaluări sistematice şi riguroase,aşa cum se întâmplă în cazul activităţilor specifice educaţiei formale, ceea ce 

înseamnă  că se elimină sursele generatoare de stres şi de oboseală în rândul elevilor; 

7)     în organizarea şi desfăşurarea acestor activităţi rolul cadrului didactic este mult mai discret, el putând să 

exercite asupra elevilor o influenţă indirectă, în timp ce în cazul activităţilor specifice educaţiei formale, în 

majoritatea situaţiilor se exercită asupra elevilor o influenţă directă, cu toate consecinţele rezultate dintr-o 

asemenea situaţie. 

În sfârşit, şi educaţia nonformală  prezintă o serie de limite, motiv pentru care nu trebuie să se exagereze 

atunci cand i se subliniază de obicei avantajele mai ales prin comparaţia făcută cu educaţia de tip formal. 

Aceste inconveniente ale educaţiei nonformale sunt menţionate de o serie de autori iar S. Cristea (2003, 

pag. 159)  consideră că printre cele mai semnificative pot fi amintite: 

a)     promovează structuri excesiv de fluide, centrate doar asupra unor obiective concrete, imediate, fără angajarea 

unor strategii valorificabile în perspectiva educaţiei permanente; 

b)     întreţine unele riscuri pedagogice (un anumit activism de suprafaţă); dependenţa de mijloace tehnice care 

poate dezechilibra corelaţia subiect-obiect); 

c)   eludarea posibilităţilor  de validare socială a rezultatelor, prin diplome şi certificate, la nivelul  educaţiei 

formale. 

În concluzie, educaţia nonformală este accesibilă tuturor, este caracterizată de adaptabilitate, nu impune restricţii 

sau condiţionări, dar nici nu oferă recompense de genul celor pe care le oferă educaţia formală (note, medii, burse 

etc.) Ea pur şi simplu oferă noi perspective şi oportunităţi pe plan personal, cât şi profesional. 
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EDUCAŢIA NONFORMALĂ 
 

Prof. Olteanu Gheorghe,  

Liceul Tehnologic Transporturi Cai Ferate, Craiova 

 

 
         Educaţia nonformală alături de educaţia formală şi educaşia informală reprezintă ansamblul 

acţiunilor şi al influenţelor pedagogice desfăşurate, succesiv sau simultan, în cadrul activităţii de formare-

dezvoltare a personalităţii umane. Pentru a deveni o dimensiune permanentă a existenţei umane, educaţia trebuie 

să aibă un caracter global, conjugând armonios şi eficient educaţia formală cu cea nonformală şi informală. 

              Clasificarea formelor educaţiei poate urma o traiectorie socială polară, care reflectă gradul de 

organizare şi eficacitate pedagogică angajat, prin modalităţi variate:  

a) la nivel instituţional: 

- educaţia formală 

- educaţia nonformală; 

b) la nivel noninstituţional:  

- educaţia informală 

Criterii de comparaţie 

a) Cine face educaţie: 

- şcoala în cazul educaţiei formale 

- muzeele, bibliotecile, cluburile elevilor, organizaţiile nonguvernamentale în cazul educaţiei 

nonformale 

- familia, grupul de prieteni, mass media în cazul educaţiei informale 

 (Pasi Sahlberg, “Building Bridges for Learning – Recunoaşterea şi valorificarea educaţiei nonformale în 

activităţile cu tinerii”). 

b) Subiectul educaţiei (actorii care desfăşoară acţiuni de educaţie) 

- instituţii de educaţie (şcoli, grădiniţe, licee, universităţi- instituţii a căror principală misiune este 

educaţia) în cazul educaţiei formale 

- instituţii culturale (teatre, muzee, biblioteci, case de cultură etc.), organizaţii nonguvernamentale, 

alte instituţii care au ca misiune conexă educaţia şi cultura în cazul educaţiei nonformale 

- familia, media, grupul de prieteni, oricine exercită o influenţă educaţională neintenţionată sau 

neorganizată în cazul educaţiei informale 

c) Gradul de pregătire al "educatorului" 

- personal didactic calificat în cazul educaţiei formale 

- personal calificat în diferite domenii de activitate, uneori având şi pregătire didactică în cazul 

educaţiei nonformale 

- pregătire didactică absentă sau sporadică, pregătirea nu este o condiţie a influenţei educaţionale în 

cazul educaţiei informale 

d) Finalităţi ale educaţiei 

- clar stabilite şi gradate pe etape de studiu, pe discipline etc. în cazul educaţiei formale 

- stabilite pentru fiecare activitate, fără o organizare pe termen lung în cazul educaţiei nonformale 

- nestabilite în cazul educaţiei informale 

e) Conţinutul educaţiei 

- organizat pe ani de şcolaritate (etape de vârstă), pe profiluri / filiere profesionale în cazul educaţiei 

formale 

- relativ organizat pe arii de interes în cazul educaţiei nonformale 

- neorganizat, contextual în cazul educaţiei informale 

 

f) Modalităţi de certificare 

- certificate recunoscute la nivel naţional/ internaţional în cazul educaţiei formale 

- certificate de participare, certificate de absolvire a unor stagii în cazul educaţiei nonformale 

- fără certificare în cazul educaţiei informale 

        

  „Şcoala n-ar trebui să fie o magazie de cunoştinţe străine”, ci ar trebui „să fie orientată spre 

dezvoltarea calităţilor personalităţii, adică spre un învăţământ educativ” 
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         Educaţia nonformală, îşi are începuturile încă din timpul fondării educaţiei. O caracteristică nou apărută la 

acest tip de educaţie, este rolul de mijlocitor pentru cei care nu au acces la educaţia formală. Acest tip de educaţie 

conţine majoritatea influenţelor educative, care au loc în afara clasei. Acestea sunt activităţi extradidactice sau 

activităţi opţionale sau facultative.  

         Educaţia nonformală are un caracter mai puţin formal, dar cu acelaşi rezultat formativ. Acţiunile educative, 

care sunt plasate în cadrul acestui tip de educaţie, sunt flexibile, şi vin în întîmpinarea diferitelor grupuri sociale, 

particular pentru fiecare persoană. 

         Educaţia nonformală este caracterizată prin: 

- răspunderea concretă la cerinţele fixate; 

- permite momente de abstractizare, prin extragerea de cunoştinţe din viaţa practică; 

- scoate din educaţie, funcţia de predare, lăsând loc funcţiei de învăţare; 

- elevii sunt implicaţi în proiectarea, organizarea şi desfăşurarea acestor activităţi; 

-are caracter facultativ sau opţional; 

- nu se pun note, nu se face o evaluare riguroasă; 

- permite punerea în valoare a aptitudinilor şi intereselor copiilor şi tinerilor; 

- permite o mare varietate de forme, flexibilitate sporită a formelor, cunoaşte modalităţi diferite de finanţare; 

- facilitează promovarea muncii în echipă şi a unui demers pluri sau interdisciplinar;  

-accentuează obiective de tip formativ-educativ. 

         Educaţia nonformală oferă un set de experienţe sociale necesare, utile pentru fiecare copil, tânăr sau adult, 

complementarizând celelalte forme de educaţie prin:  

• valorificarea timpului liber al elevilor, din punct de vedere educaţional;  

• oportunităţi pentru valorificarea experienţelor de viaţă ale elevilor, prin cadrul mai flexibil şi mai deschis şi prin 

diversificarea mediilor de învăţare cotidiene;  

• participare voluntară, individuală sau colectivă;  

• modalităţi flexibile de a răspunde intereselor elevilor - gama largă de activităţi pe care le propune şi posibilitatea 

fiecărui elev de a decide la ce activităţi să participe;  

• dezvoltarea competenţelor pentru viaţă şi pregătirea tinerilor pentru a deveni cetăţeni activi; pe lângă informaţiile 

şi competenţele specifice anumitor domenii de activitate în care se încadrează proiectele sau activităţile 

nonformale, elevii îşi dezvoltă şi capacităţi organizatorice, capacităţi de autogospodărire, de management al 

timpului, de gândire critică, de adoptare a unor decizii sau rezolvare de probleme;  

• un cadru de exersare şi de cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini şi capacităţi, de manifestare a talentelor în 

artă, cultură, muzică, sport, pictură, IT etc.  

              Obiectivele pedagogice specifice educaţiei nonformale completează resursele educaţiei formale la 

nivelul unor coordonate "de vocaţie" aşa cum precizează Viviane Landsheere: 

- sprijinirea elevilor, studenţilor, adulţilor etc. cu şanse speciale-minime-maxime, de reuşită şcolară, 

profesională etc;  

- stimularea dezvoltării personalităţii elevilor, studenţilor etc. şi a comunităţii educative locale, la 

niveluri de performanţă şi de competenţă superioare, relevante în plan intelectual, moral, 

tehnologic, estetic, fizic; 

- valorificarea adecvată a strategiilor de proiectare-realizare a acţiunilor (de formare si de 

perfecţionare profesională;  

- de organizare a timpului liber; de alfabetizare funcţională a grupurilor sociale defavorizate. 

              Conţinuturile educaţiei nonformale urmăresc desfăşurarea unei activităţi cu caracter formativ, prin 

excelenţă, dirijate de personalul specializat în strânsă legătură cu părinţii, elevii, organizaţiile nonguvernamentale 

social-culturale. 

 Conţinutul şi metodologia educaţiei nonformale evidenţiază următoarele note specifice care apar la nivel 

funcţional-structural pe fondul unui plus de flexibilitate realizat în raport cu educaţia formală şi de deschidere în 

raport cu educatia informală:  

a) proiectarea pedagogica neformalizată, cu programe deschise spre interdisciplinaritate şi educaţie permanentă 

- la nivel general-uman, profesional, sportiv, estetic etc;  

b) organizaţia facultativă, neformalizată (ONG), cu profilare dependentă de opţiunile elevilor şi ale 

comunităţilor şcolare şi locale, cu deschideri speciale spre experiment şi inovaţie;  

c) evaluarea facultativă, neformalizată, cu accente psihologice, prioritar stimulative, fără note sau calificative 

oficiale. 
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              Aceste note specifice explică avantajele dar şi limitele educaţiei nonformale dependente de incapacitatea 

momentană a acesteia de validare socială a rezultatelor care "nu conduc decât rareori la o calificare oficială a 

competenţelor" după Viviane De Landsheere. 

 

Exemple de programe sau de activităţi de educaţie nonformală  

 

1. Activităţi directe în sprijinul instruirii elevilor 

- activităţi individuale 

- consultaţia 

- antrenamentul 

- activităţi de grup 

- meditaţia 

- cercul pe materii 

- vizita de lucru  

2. Activităţi directe în sprijinul educării elevilor 

- formarea competenţelor de organizare-autoorganizare 

- atribuirea de sarcini 

- organizarea clasei de elevi 

- acţiuni unidisciplinare 

- excursia de studiu 

- concursul şcolar, olimpiade 

- sesiuni de comunicări ştiinţifice 

- activităţi pluri şi interdisciplinare 

- cercurile extracurriculare ( tehnologic, cultural, ecologic, sportiv, umanitar) 

- serbările şcolare 

- competiţii culturale 

- competiţii sportive 

- expoziţii şcolare 

- vizite de studiu în ţară sau în alte ţări 

- ateliere teoretice şi practice (pictură, muzică, fotografie, graffitti, teatru, IT) 

- activităţi culturale -vizite la muzee, centre culturale 

- mese rotunde 

- tabere şcolare 

- cluburi şcolare 

- jocuri interculturale (“Derdienii”, “Trenul European”), jocuri de cooperare 

- discuţii în grupuri mici sau în plen despre probleme care îi preocupă pe tineri la ora actuală 

- acţiunile organizaţiilor nonguvernamentale ( Crucea Roşie, Salvaţi copiii, Organizaţia Naţională 

„Cercetaşii României”) prin promovarea de proiecte pe cele cinci piste educaţionale (dezvoltarea 

fizică, dezvoltarea intelectuală, dezvoltarea afectivă, dezvoltarea socială, dezvoltarea spirituală). 

3. Activităţi indirecte în spijinul educării 

-comemorări sau festivităţi 

- şcoala părinţilor 

- şedinţa cu părinţii 

- consultaţii pentru părinţi 

- invitaţi- personalităţi, reprezentanţi ai unor instituţii culturale, sportive, medicale, organizaţii socio-profesionale 

4. Activităţi indirecte în spijinul instruirii 

- amenajarea unor spaţii destinate unei discipline: punctul, colţul, centrul, atelierul... disciplinei 

- traducerea unor mijloace informatice de predare 

              În ceea ce priveşte desfăşurarea educaţiei nonformale, L. Srinivasan (1985) distingea patru mari opţiuni 

metodologice generale:  

- centrată pe conţinuturi (sănătate, planing familial, formare agricolă); 

- centrată pe probleme ale vieţii cotidiene; 

- centrată pe conştientizare (în vederea cunoaşterii şi respectării drepturilor şi libertăţilor 

individuale); 

- educaţie umanistă (cultivarea unei imagini corecte despre sine, a încrederii în capacităţile de 

iniţiativă, de creaţie, de decizie. 

 



97 
 

              Limitele educaţiei nonformale reflectă fluiditatea structurilor organizatorice focalizate în prea mare 

măsură asupra obiectivelor pe termen scurt şi asupra "libertăţii" metodologice a educatorilor. Ele comportă, astfel, 

trei riscuri pedagogice majore: 

- promovarea unui activism de suprafaţă dependent doar de îndeplinirea obiectivelor concrete; 

-  avansarea unui proiect dependent doar de mijloacele tehnice disponibile, care pot dezechilibra 

corelaţia funcţională dintre subiectul şi obiectul educaţiei;  

- eludarea posibilităţilor de validare socială reală a rezultatelor în raport cu "diplomele şi 

certificatele" obţinute la nivelul educaţiei formale. 

- neimplicare totală ci doar de suprafaţă a celor care îndrumă aceste activităţi 

 

ACTIVITĂȚI DIDACTICE NONFORMALE ÎN GRĂDINIȚĂ 
 

Prof.inv.prescolar: Vasile Ionela Mihaela 

Grădiniță cu P.P ,,Piticot” ,Craiova 

 

 

Educația nonformală înseamnă orice acțiune organizată în afara sistemului școlar, prin care se 

formează o punte între cunoștințele predate de profesori și punerea lor în practică. Acest tip modern de 

instruire elimină stresul notelor din catalog, al disciplinei impuse și al temelor obligatorii. Înseamnă 

plăcerea de a cunoaște și de a te dezvolta. Trebuie să precizăm că este utilă respectarea unor reguli și 

principii pentru a desfășura activități nonformale de calitate. Acestea au la bază competențele și 

conținuturile educației formale și oferă diverse posibilități de aplicare a cunoștințelor dobândite în cadrul 

educației oficiale 

Educația non formală are ca scop îmbogățirea curriculei cu activități care nu intră în programa 

şcolară. Aceste activități noi contribuie la dezvoltarea personală și socială a elevilor şi la dezvoltarea 

sentimentului apartenenței la comunitatea locală, națională şi europeană. De asemenea, educația non 

formală vizează cunoaşterea altor culturi, învățarea altor limbi,  realizarea de schimburi interculturale şi 

dezvoltarea unei atitudini proactive la prescolari. 

Valențele educative ale activităților nonformale reliefează relația mai destinsă, mai apropiată dintre 

educator și educat. Chiar dacă profesorul conduce întregul demers didactic, elevii se pot manifesta spontan 

și liber Paleta de strategii didactice variate oferă elevului șansa de a acumula experiențe de viață prin 

contactul nemijlocit cu oamenii, cu fenomenele de cultură materială și spirituală. Educatul devine resursă, 

producător, lider de opinie, cu alte cuvinte, participant activ la propria învățare. 

Este o tendință mai nouă și nu  suntem suficient de experimentați pentru a realiza în mod adecvat aceste 

activități. Pentru a le realiza în modul cel mai eficient, profesorii au la dispoziție o gamă largă de posibilități de 

colaborare cu diverse instituții și organizații. Printre partenerii activităților de educație nonformală realizate se pot 

număra instituții publice locale, ONG-uri, persoane fizice și juridice din comunitate.  

Un caz particular de educație non formală directă și coparticipativă sunt lecțiile realizate cu ajutorul 

voluntarilor străini, în cadrul proiectului ,,Global kindergarten”,  în parteneriat cu Asociația Aproape de TINEri 

,A.I.S.E.C. și 3D Colours..Aceste lecții s-au axat, în primul rând, pe susținerea de activități prin metode  

nonformale pe tema  educației interculturale. În cadrul acestor activități elevii au fost încurajați să învețe despre 

identitatea proprie, identitatea națională şi europeană. Aceste lecții servesc promovării principiilor toleranței, în 

context multicultural şi intercultural. Activitățile propuse şi susținute de voluntari  i-au ajutat pe elevi să-şi 

dezvolte atitudini nondiscriminatorii, să achiziţioneze şi să dezvolte cunostinţe, valori, atitudini şi abilităţi necesare 

pentru combaterea inechității. De asemenea, elevii învață despre alte țări ale Uniunii Europene, despre obiceiuri, 

tradiții, obiective turistice în celelealte țări ale UE.   

Călătoria educaţională s-a făcut cu ,,racheta”, care i-a dus pe copii în diverse țări unde au invătat un cântec 

(colindă olandeză), un dans (vals-Austria), să construiască măşti (cele venețiene-Italia), sau alte obiecte 

caracteristice ţărilor vizitate. La început, fiecare clasă a avut o hartă a Europei, pe care au completat-o pe parcursul 

desfăşurării activităților. Voluntarii au fost aşteptați de către prescolari cu drag și multă curiozitate. 

Un al doilea tip de lecții au fost cele de limba germană care s-au realizat prin metode nonformale: joc, 

cântec, poezie, joc de rol etc.. Acest  program a fost menit dezvoltării abilităţilor de comunicare ale elevilor în 

limba germană. 

 Un al treilea tip de lecții au vizat dezvoltarea de abilităţi practice în rândul prescolarilor. S-au realizeazat 

lucrări specifice sezonului şi diferitelor sărbători (fulgi de nea, globuri de sticlă, lampioane) . Copiii au avut ocazia 

să afle şi despre tradiții şi obiceiuri germane, multe din lucrări valorificând această temă.  
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Pe lângă aceste activități voluntarii germani Joscha şi Marlene au pregătit  colinde pentru sărbătoarea Crăciunului, 

au participat la serbări, au organizat si participat la expoziții, vizionări de spectacole, excursii şi alte activități. 

Activităţile didactice au fost implementate într-un mod interactiv, non-formal şi uşor de înţeles pentru copii, cu 

sprijinul cadrelor didactice din cadrul grădiniţelor implicate.Activitatile au avut ca teme principale: descoperirea 

diferenţelor culturale, educaţia lingvistică (limba engleză şi limba maternă a studentului străin), regulile de 

comportament în societate, educaţia artistică (muzică, desen, teatru, dans), sănătatea şi nutriţia, dar şi educaţia 

ecologică. Astfel,, copiii vor putea interacţiona cu internaţionali din Brazilia, Turcia şi Polonia.  

Bibliografie: 

1. Constantin Cucoş – Pedagogie,Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Polirom,2002 

 

 

ROLUL ACTIVITĂȚILOR  NON – FORMALE ÎN DEZVOLTAREA 

PREȘCOLARILOR 
 

Prof. Cristea Loredana Elena- GPP ”PITICOT” Slobozia 

Prof. Aristotel Veronica – GPP ” PITICOT” Slobozia 

 

 

Programul educațional intitulat sugestiv ” Școala Altfel” are un scop bine definit și anume : implicarea 

tuturor copiilor preşcolari/elevilor şi a cadrelor didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor 

diverse ale copiilor preşcolari/elevilor, să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii şi să 

stimuleze participarea lor la acţiuni variate, în contexte non-formale. Săptămâna "altfel" a schimbat rutina 

sistemului de învățământ, a permis exprimarea spiritului creativ şi a antrenat spiritul de echipă. Deşi veneau la 

aceeaşi grădiniță, în aceleaşi săli de grupă, vedeau aceiaşi colegi şi educatoare, făceau ceva cu totul diferit, învăţau 

altfel.  

Având un program echilibrat construit, cu cinci zile de activităţi variate pentru toate grupele: acordarea 

primului ajutor, educaţie pentru sănătate, educație rutieră, workshop-uri anti-violenţă sau vizionare de desene 

animate/ teatru pentru copii, jocuri şi competiţii sportive, promenade culturale , jocuri și activiăți în aer liber, 

săptămâna aceasta îşi arată beneficiile prin implicarea deopotrivă a cadrelor didactice  şi a preșcolarilor, în vederea 

demonstrării, sistematizării, aplicării, consolidării «pe teren» a cunoştinţelor deja acumulate sau discutate la grupă. 

Aspectul non-formal al activității desfășurate la nivelul grupei de copii constă în aceea că îmbină în mai 

mare măsură utilul cu plăcutul, oferă un caracter opțional, ceea ce le conferă un grad mai mare de atractivitate. 

Astfel de activități dau posibilitatea dobândiri unor cunoștințe care amplifică sfera de cunoaștere a copiilor și în 

același timp prin specificul lor , au un caracter reconfortant, tonifiant care nu generează apariția oboselii. 

În desfășurarea acestor activități copiii joacă un rol mai activ, accentul cade pe ceea ce fac ei și nu cadrul 

didactic, deoarece corespund intereselor și așteptărilor lor și pot să le amplifice motivația și dorința de a se implica 

în reușita lor. Caracteristica acestor activități este că ele se desfășoară într-un cadru instituționalizat , în afara 

grădiniței și contribuie la perfecționarea individuală a copilului. 

Principalele aspecte non-formale care atrag la aceste activități sunt caracterul voluntar al acestora pe de o 

parte, dar și faptul că se bazează mai mult pe practică , fiind accesibile tuturor copiilor, sunt caracterizate de  

adaptabilitate, nu impun restricții sau condiționări, dar nici nu oferă recompense.  

Orice acțiune organizată în afara grădiniței prin care se formează o punte între cunoștințele predate de 

educatoare și punerea lor în practică este, un tip modern de instruire care elimină stresul copilului, disciplina 

impusă și in cazul școlarilor temele obligatorii. Valențele educative ale activităților non-formale scot în evidență 

relația mai apropiată dintre educatoare și copil, o relație în care copiii se pot manifesta spontan și liber. Rolul 

educatoarei în organizarea și desfășurarea acestor activități este mult mai discret, iar influența pe care o exercită 

asupra copiilor este o influență indirectă.  

O altă latură importantă a aspectelor non-formale ale acestor activități  în educația copiilor este libertatea 

foarte mare care li se oferă, dar și faptul că își pot exprima propriile idei, pot auzi altele noi și cel mai important e 

că pot învăța doar ceea ce le place, nu sunt obligați în nici un fel să asimileze lucruri care nu corespund intereselor 

lor. 

În vederea creșterii interesului copiilor pentru cunoaștere și a dezvoltării unor trăiri emoționale autentice, 

activitățile non-formale trebuie să țină cont de interesele, înclinațiile, preocupările și preferințele copiilor. 

Acțiunile incluse în aceste activități la grădiniță șe caracterizează printr-o mare flexibilitate și permit lărgirea 

orizontului de cunoștințe și îmbogățirea lor precum și dezvoltarea unor aptitudini. Astfel putem enumera: vizite la 

muzeu, excursii, vizionări de filme, piese de teatru, vizită la bibliotecă, expoziții, joc și joacă educativă, povestiri, 

origami, etc. 
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Exemplificăm aspecte non-formale ale activităților desfășurate : 

a) Expoziția cu vânzare de ouă încondeiate ” Un ouț pentr-un banuț” – preșcolarii au pregătit ouă 

încondeiate/ diferite decorațiuni, cu care am amenajat o expoziție cu vanzare. Copiii au fost încântați de acțiune, 

de amenajarea expoziției, de faptul că în urma vânzării decorațiunilor am strâns o sumă de bani pentru a ajuta 

câțiva copiii din familii defavorizate. 

b) Vizionarea unor piese de teatru la sala de spectacole Municipală ” Scufița Roșie”, ”Amintiri din 

copilărie”,  spectacol cu baloane de săpun ” Lady bubbles show”, etc 

c) Organizarea unei expoziții de pictură la sediul Crucii Roșii cu tema ” Copilărie fericită”; 

d) Întâlnire cu scriitorii de literatură pentru copii, în cadrul Salonului anual de carte desfășurat la Biblioteca 

Județeană Ștefan Bănulescu,; 

e) Atelierul de Astonomie, organizat de Dexter Academy (after school) cunoscând astfel și mediul de 

organizare și desfășurare a unei acțiuni în cadrul unei grădinițe privată ; 

f) Vizite organizate la Muzeul Național al Agriculturii unde copiii pot observa unelte, , obiecte, utilaje 

vechi folosite în agricultură , dar pot cunoaște și aspecte din viața oamenilor care se ocupau cu munca câmpului în 

trecut; 

g) Mici excursii pe plan local la diverse instituții ale statului cum ar fi : Serviciul Județean de Ambulanță în 

cadrul acțiunii ” Sanitarii pricepuți”, Serviciul Județean de Jandarmerie în cadrul acțiunii ” Jandarmii în acțiune”,  

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ” Barbu Catargiu” în cadrul acțiunii ” Pompierii sunt cu noi” și 

Inspectoratul Județean de Poliție în cadrul acțiunii ” Polițiștii prietenii noștri”, etc. 

O metodă non-formală prin care copiii descoperă magia artei plierii hârtiei, învață să obțină diverse forme, 

este ” Origami”, și prin aceasta ei își cultivă răbdarea și atenția la detalii, învață să socializeze mai ușor și să 

comunice. Factorilor educativi tradiționali familia și grădinița li s-au alăturat alții noi precum biserica, instituțiile 

de cultură, mass-media, diferite centre de agrement, adică toți aceia care asigură/pot asigura educația non-formală. 

În realizarea unei comunicări eficiente cu cei din exterior un rol important, în organizarea acestor gen de activități 

în grădiniță îl are și încheierea de parteneriate . 

În concluzie trăsătura caracteristică a acestor acțiuni este caracterul opțional al acestora și faptul că dispun 

de un curriculum la alegere, flexibil și variat, propunându-le și antrenându-i pe copii în activități diverse și 

ințetresante, plăcute, în funcție de interesele lor. 

Misiunea învățământului preșcolar ca învățământ public nu poate fi realizată decât în interiorul spațiului 

comunitar, ca rezultat al interacțiunii grădiniței cu mediul social, economic, cultural. 
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Educatia non-formala si avantajele sale 
 

Scurtu Elidia - Gradiniţa cu program prelungit „Castelul Fermecat” Craiova 

      Educatia non-formala este cea mai noua abordare a invatarii prin activitati placute si motivante. Avantajele 

sale multiple inglobeaza bifarea tuturor deprinderilor specifice sistemului traditional de invatamant, cu un aport 

suplimentar de abilitati castigate in conditiile unei libertati de exprimare maxime.         

         Educatia non-formala cuprinde totalitatea actiunilor organizate in mod sistematic, dar in afara sistemului 

formal al educatiei. Aceasta forma de educatie este considerata complementara cu educatia formala sub raportul 

finalitatilor continutului si a modalitatilor concrete de realizare.  

     Din punct de vedere etimologic, termenul de "nonformal" isi are originea in latinescul "nonformalis", preluat cu 

sensul "in afara unor forme special/oficial organizate pentru un anume gen de activitate". Nonformal desemneaza 

o realitate educationala mai putin formalizata dar intotdeauna cu efecte normativ-educative. 

     Educatia nonformala a fost definita de catre J. Kleis drept "orice activitate educationala intentionata si 

sistematica desfasurata de obicei in afara scolii traditionale, al carei continut este adaptat nevoilor individului si 

situatiilor speciale, in scopul maximalizarii invatarii si cunoasterii si al minimalizarii problemelor cu care se 

confrunta acesta in sistemul formal (stresul notarii in catalog, disciplina impusa, efectuarea temelor)". 

        Obiectivele educatiei non-formale nu urmaresc sa excluda modul traditional de educatie, ci sa completeze 

instruirea pur teoretica prin activitati atractive, la care sa aiba acces un numar cat mai mare de tineri. Acestea sunt: 

- completarea orizontului de cultura din diverse domenii 

- crearea de conditii pentru formarea profesionala 

- spriijinul alfabetizarii grupurilor sociale defavorizate 

- asigurarea unui mediu propice exersarii si cultivarii diferitelor inclinatii, aptitudini si capac 

http://www.imparte.ro/Stiri-si-evenimente-caritabile/Brosura-cu-metode-de-invatare-non-formala-1824.html
http://www.imparte.ro/Cine-are-nevoie-de-ajutor/Persoane-fizice
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         Trasaturi caracateristice: 

- este variata si flexibila, optionala si facultativa;  

- diferentiaza continutul, metodele si instrumentele de lucru in functie de interesele si capacitatile participantilor;  

- valorifica intreaga experienta de invatare a participantilor.     

       Educatia non-formala se imparte in 2 tipuri principale, variind in functie de activitatile specifice: 

- activitati extradidactice: cercuri de discipline, ansambluri sportive si artistice, concursuri, olimpiade etc 

- activitati extrascolare: proiecte de ecologie si formare civica, excursii, actiuni social-culturale (in clubul elevilor, 

la muzeu, la teatru, in biblioteci etc) 

        Aceste tipuri de activitati se realizeaza in mediul socio-cultural ca mijloace de divertisment, petrecere a 

timpului in mod constructiv sau de odihna active. Sunt destinate tuturor categoriilor de varsta: atat copiilor 

(pedagogie), cat si adultilor (andragogie). 

Avantajele utilizarii educatiei nonformale 

- este centrata pe procesul de invatare nu pe cel de predare, solicitand in mod diferentiat participantii; 

- dispune de un curriculum la alegere, flexibil si variat propunandu-le participantilor activitati diverse si atractive, 

in functie de interesele acestora, de aptitudinile speciale si de aspiratiile lor; 

- contribuie la largirea si imbogatirea culturii generale si de specialitate a participantilor, oferind activitati de 

completare a studiilor; 

- asigura o rapida actualizare a informatiilor din diferite domenii fiind interesata sa mentina interesul publicului 

larg, oferind alternative felxibile tuturor categoriilor de varsta si pregatirii profesionle, punand accentul pe 

aplicabilitatea imediata a cunostintelor si nu memorarea lor; 

- antreneaza noile tehnologii comunicationale, tinand cont de progresul societatii; 

- raspunde cerintelor si necesitatilor educatiei permanente. 

      Educatia non-formala insoteste cu succes formarea educationala a tinerilor si ramane una dintre variantele 

optime pentru sustinerea placerii de cunoastere si de afirmare profesionala. 

      In concluzie, educatia nonformala este accesibila tuturor, este caracterizata de adaptabilitate, nu impune 

restrictii sau conditionari, dar nici nu ofera recompense de genul celor pe care le ofera educatia formala (note, 

medii, burse etc.) Ea pur si simplu ofera noi perspective si oportunitati pe plan personal, cat si profesional. Este 

utila in nenumarate domenii, si ajuta la completarea golurilor din programa scolara. 
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ACTIVITĂŢILE NONFORMALE DE EDUCAŢIE FIZICĂ.VALENŢE 

INSTRUCTIV-EDUCATIVE. 
 

Prof. Drula Ionel Caius 

Scoala Gimnaziala nr. 1Dr. Tr. Severin 

 

Educaţia este un fenomen social, un proces de formare a omului pentru integrarea sa activă în societate şi 

întotdeauna are aceeaşi finalitate ce vizează realizarea funcţiei de formare/dezvoltare permanentă a personalităţii 

umane. 

 

Influenţele educative intervin în viaţa omului fie în mod organizat în conformitate cu anumite norme 

generale şi pedagogice, fie spontan, întâmplător, neoficial. Ansamblul acestor acţiuni şi influenţe pedagogice 

desfăşurate în cadrul activităţii de formare/dezvoltare a personalităţii umane, în mod organizat într-un cadru 

instituţionalizat sau în mod spontan, întâmplător, neoficial, sunt reunite sub denumirea de formele educaţiei. În 

funcţie de nivelul de organizare şi de oficializare a formelor de educa ţie, se delimitează trei categorii: la nivel 

instituţional avem educaţia formală (oficială) şi nonformală (extraşcolară), iar la nivel non-instituţional educaţia 

informală (spontană). 

 

Între cele trei forme ale educaţiei integrale există interrelații, interferenţe şi interdependenţe. Relaţia de 

complementaritate este pusă în evidenţă prin faptul că fiecare dintre ele poate contribui în mod specific la formarea 

personalităţii tinerilor, educaţia nonformală „constituind o punte între cunoştinţele asimilate în lecţii şi informaţiile 

asimilate informal” (1). Cercetări pedagogice au relevat faptul că ceea ce câştigă tinerii prin activităţile formale în 

plan cognitiv şi atitudinal se repercutează asupra vieţii din afara mediului şcolar, în sensul că unele „interese 

http://www.edituraaramis.ro/autor/elisabeta-voiculescu--i173?sess_id=3k9bsm3q3de2h2gg65kfapif23
http://www.edituraaramis.ro/autor/elisabeta-voiculescu--i173?sess_id=3k9bsm3q3de2h2gg65kfapif23
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deşteptate de procesul de învăţământ îşi găsesc satisfacţia în cadrul extraşcolar” (Ştefan, p. 25). Împărtăşim 

afirmaţia pedagogului Stanciu Stoian, care aprecia că „instituţia şcolii şi mediul extraşcolar trebuie să fie 

încontinuu privite în interdependenţa dintre ele” (apud M. Ştefan, p. 25). 

Deşi educaţia formală este şi va rămâne fundamentală pentru formarea şi dezvoltarea personalităţii tinerilor, 

ea nu epuizează sfera achiziţiilor formative. Asupra lor acţionează şi alte influenţe educative, 

nonformale/informale concordante sau discordante cu cele primite în şcoală. Unele dintre acestea provin din 

mediul social şi cadrul de viaţă în care se dezvoltă tinerii, iar altele sunt exercitate de anumite categorii de instituţii 

social-educative, precum mass-media, internetul ş.a. 

 

Educaţia fizică a tinerei generaţii constituie unul din elementele de bază ale sistemului educaţional. Ea 

contribuie la pregătirea unui tineret capabil, sănătos şi puternic pentru a se integra în societate, pentru a se adapta 

şi a se readapta la schimbările continue ale acesteia. În şcoală tinerii trebuie să dobândească deprinderi de 

practicare a exerciţiilor fizice, să-şi formeze atitudini pozitive faţă de activitatea fizică, să înţeleagă importanţa 

activităţilor motrice pentru sănătate, pentru dezvoltarea fizică şi a personalităţii şi necesitatea practicării lor pe 

toată durata vieţii. 

 

Fenomenul de practicare a exerciţiilor fizice în regim nonformal se prezintă ca un complex de activităţi foarte 

variate şi „aparent eterogene”. În acest sens, putem vorbi despre activităţi practicate în ansambluri şi cercuri 

sportive, sub forma sporturilor individuale sau de echipă, a excursiilor, taberelor, desfăşurarea unor activităţi 

ludice şi agonistice cu caracter recreativ în cadrul timpului liber, gimnastica de întreţinere şi terapeutică, sportul 

pentru toţi. 

 

Toate activităţile desfăşurate de instituţii educative, cum ar fi: şcoala, mass-media, alte grupuri comunitare, 

organizaţii guvernamentale, altele decât şcoala, organizaţii nonguvernamentale de instruire şi de petrecere a 

timpului liber (sportive, artistice, de agrement), alte instituţii care au ca misiune conexă educaţia şi cultura se 

reunesc în sintagma activităţi nonformale. În cadrul instituţiilor de învăţământ acestea sunt activităţi 

extradidactice, opţionale sau facultative şi sunt conduse de cadre didactice. În organizaţiile independente de 

sistemul de învăţământ, dar ale căror obiective educaţionale coincid cu cele ale şcolii/ universităţii, activităţile sunt 

dirijate de personal calificat în diferite domenii de activitate, uneori având şi pregătire didactică. 

 

Activităţile de educaţie fizică nonformale sunt importante prin obiectivele ce trebuie îndeplinite, prin modul 

în care se desfăşoară şi prin accentul pus pe valoarea formativă a conţinutului instruirii. Acest tip de activitate 

educativă reprezintă un spaţiu formativ aplicativ care permite transferul şi aplicabilitatea competenţelor – 

cunoştinţe şi abilităţi, valori şi atitudini dobândite prin educaţie formală. Prin formele lor specifice, aceste activităţi 

dezvoltă gândirea critică, stimulează implicarea tinerei generaţii în respectarea şi asumarea responsabilităţilor 

sociale, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă socio-emoţională, motivaţională 

intrinsecă şi cea comportamentală. 

Trăsăturile specifice şi funcţiile activităţilor nonformale de educaţie fizică pot fi urmărite în tabelul de mai 

jos (adaptare după M. Ştefan). 

 

Tabelul 1. Trăsăturile şi funcţiile activităţilor nonformale de educaţie fizică 
 

TRĂSĂTURI SPECIFICE  FUNCŢII 

   

Caracter preferenţial, opţional, facultativ  De loisir 

Sunt mai puţin reglementate  Social-integrativă 

Fac apel la spontaneitatea şi iniţiativa practicanţilor  Formativă 

Asigură o învăţare implicit, practică, transdisciplinară  Vocaţională 

Au caracterul unor activităţi de grup  Recuperatorie 

Au un grad mai ridicat de autenticitate decât cele   

formale   

 

Activităţile de educaţie fizică desfăşurate în context non-formal au drept note definitorii spontaneitatea, 

atractivitatea, libertatea, constituind o modalitate plăcută de relaxare şi divertisment pentru practicanţi. Ele câștigă 

noi valenţe în sensul combaterii efectelor nedorite ale vieţii moderne, precum sedentarismul, stresul, 

supraalimentaţia şi surmenajul. Valorificarea exerciţiului fizic într-un cadru educaţional non-formal, sub formă de 

activităţi sportive practicate sistematic şi regulat, îşi propune să satisfacă atât nevoia dezvoltării psihofizice, a 
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întreţinerii corporale, cât şi pe cea de relaxare, odihnă şi varietate. 

 

Cu privire la obiectivele pe care le îndeplinesc aceste activităţi nonformale, reţinem prin importanţa lor 

următoarele: crearea situaţiilor de odihnă activă, recreere, susţinerea motivaţiei pentru mişcare, controlul emoţiilor, 

reducerea stresului, planificarea şi organizarea activităţilor profesionale şi a timpului liber, eficienţa învăţării, 

stimularea creativităţii, dar şi a interesului pentru practicarea în mod sistematic şi regulat a exerciţiului fizic, 

creşterea încrederii în forţele proprii. 

 

În sinteză, putem afirma că activităţile de educaţie fizică desfăşurate într-un cadru non-formal oferă un set de 

experienţe sociale necesare, utile pentru fiecare copil, tânăr, adult. Practicanţii vor avea capacitatea să cunoască şi 

să recunoască valorile stabile ale societăţii, modelele de comportare şi, pe baza acestora, să se integreze în 

normele/cerinţele acesteia, să-şi dezvolte structurile volitive ale personalităţii prin exerciţii de voinţă în condiţii de 

competitivitate, să-şi manifeste spiritul de fair-play în relaţii interpersonale, în instituţiile şi organismele societăţii 

civile. Ei trebuie să devină capabili să identifice şi să-şi dezvolte propriile atitudini şi valori asociate unei vieţi 

sănătoase. 

 

Concluzionând, putem afirma că prin educaţie fizică putem să contribuim la cunoaşterea şi însuşirea unor 

modalităţi diverse de organizare şi petrecere a timpului liber; la identificarea şi cultivarea în rândul tinerilor a unor 

corespondenţe optime între interese, aptitudini, talente, dar şi la găsirea posibilităţilor de exersare şi dezvoltare a 

acestora. 

Tinerii şi nu numai trebuie motivaţi să practice diferite forme de activităţi sportive în timpul liber, în 

concordanţă cu necesităţile sau motivaţia fiecăruia. După cum am mai spus, scopul acestor activităţi practicate 

personalizat, dar sistematic este de a mări în principal potenţialul biologic, determinant pentru asigurarea unei stări 

optime de sănătate, de a obţine satisfacţii de moment ce se vor împleti armonios cu beneficiile pe termen lung. 
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ACTIVITĂȚI ȘCOLARE NON-FORMALE PENTRU  EDUCAREA COPIILOR  ÎN 

SPIRITUL  DRAGOSTEI FAȚĂ DE LOCUL  NATAL ȘI ȚARA ÎN CARE TRĂIESC 
 

                                         

Prof. Carmen- Magdalena ȘERBAN ,  Școala Gimnazială Specială „Sf. Vasile”, Craiova 

                                                                                   Prof. Maria Drăcea,   C. N. „Elena Cuza”, Craiova 

 

              La vârsta antepreşcolară, trăirile emoţionale ale copiilor sunt determinate de persoane care le sunt mai 

apropiate: mama, tata, fraţii, bunicii. La vârsta preşcolară, experienţa de viaţă a copilului se lărgeşte treptat. 

Asupra lui acţionează un cerc mai larg de fiinţe şi obiecte. În afară de membri familiei, cunoaşte vecini, persoane 

de pe stradă. La grădiniţă întâlneşte alţi copii de aceaşi vârstă. Trăirile lui emoţionale sunt determinate de mediul 

apropiat în care trăieşte. Acest mediu este locul natal, de care va fi ataşat toată viaţa, ataşamentul constituind 

elementul pe baza căruia se pot trezi trăiri emoţionale statornice şi durabile faţă de patrie, popor și trecutul său 

istoric. 

Pentru a înţelege noţiunea abstractă de patrie copiii trebuie familirizaţi mai întâi cu date concrete despre 

frumuseţile ţării (păduri, munţi, văi, ape), despre bogăţiile ţării, solului,şi subsolului, despre faună și  floră, despre 

diverse  evenimente din trecutul şi prezentul ţării, figuri istorice ale neamului românesc. 

       Vizitele şi excursiile cu caracter instructiv sunt forme de activitate  non-formală prin care copiii dobândesc 

cunoştinţe noi sau le consolidează și sistematizează pe cele dobândite anterior, pe baza perceperii directe a 

obiectelor şi fenomenelor studiate în condiţiile lor naturale sau a unor urme sau imagini ale acestora, păstrate în 

muzee. 
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       În vederea consolidării primelor informații oferite copiilor  despre  țara noastră cu frumusețile și bogățiile ei și 

despre istoria poporului român se pot organizat mai multe excursii și vizite. 

     Copiii au vizitat Muzeul Olteniei, Craiova,  secția de istorie și arheologie și  au văzut colecţiile de obiecte, 

unelte, arme, podoabe , din piatră, metale sau ceramică, prin care au luat contact nemijlocit cu izvoare despre 

diferite epoci istorice și  care i-au ajutat să înţeleagă mai bine ceea ce aflaseră la grădiniță din povestirile despre 

trecutul istoric al țării noastre. La Muzeul de etnografie și folclor „Casa Băniei” au putut admira costumele 

populare românești și au remarcat diversitatea lor în funcție de zonele din care provin, minunatele covoare 

oltenești precum și colecția de vase de ceramică realizate în zona Olteniei. Astfel copiii au aflat că Oltenia 

reprezintă una dintre zonele cele mai importante ale României, care a avut un rol deosebit in istoria naționala din 

punct de vedere cultural, economic si politic. 

      În centrul orașului copiii s-au oprit la statuia ecvestră a marelui domnitor Mihai Viteazul, și-au amintit despre 

faptele de vitejie ale acestuia aflate din povestiruile istorice, apoi la statuia lui Alexandru Ioan Cuza au cântat 

„Hora Unirii”. 

  

      Excursiile realizate pe diverse trasee în zona Olteniei și în împrejurimile acesteia au constituit momente 

prielnice pentru cunoașterea de către copii a frumuseților și bogățiilor țării noastre și pentru cultivarea în sufletele 

lor a admirației față de acestea și a dorinței de a le proteja. 

     În excursiile  din Zona Gorjului copiii au vizitat Peșterea Muierii și Peștera Polovragi, au străbătut Cheile 

Sohodolului și  au fost impresionați de măreția și frumusețea naturii. Ei  și-au exprimat dezacordul față de 

nepăsarea unor turiști care lasă urme urâte ale trecerii lor precum resturi de la masă, ambalaje și sub îndrumarea 

cadrelor didactice  au amplasat mesaje ecologice și îndemnuri de prețuire a patriei noastre și a frumuseților 

acesteia. 

      În Târgu Jiu copiii au fost familiarizați cu o parte dintre operele celebrului sculptor Constantin Brâncuși, 

Poarta sărutului,  Masa Tăcerii, Coloana infinitului, au primit informații despre valoarea deosebită a acestora, 

despre gestul  autorului  lor, de a le dona țării noastre pentru a înfrumuseța parcurile și grădinile și mai ales au 

învățat că aceste opera de artă trebuie protejate cu cea mai mare atenție, pentru a se bucura de ele toate generațiile 

viitoare. De asemenea s-a vizitat casa memorială a sculptorului de la Hobița, pentru a se putea astfel evidenția, prin 

contrast, rolul școlii și al studiului în formarea și dezvoltarea personalității.  

    Casa memorială Ecaterina Teodoroiu, fotografiile, documentele expuse și obiectele personale au reamintit 

copiilor de „Eroina de la Jiu” și de faptul, că poporul nostru a luptat eroic pentru apărarea patriei.  

     Defileul Jiului, parcurs în drum spre Mănăstirea Lainici, a impresionat copiii prin frumusețea apelor și munților 

din țara noastră, cu stânci semețe și păduri bogate. Modul de realizare a șoselei, a căii ferate a fost făcut cunoscut 

copiilor, subliniindu-se astfel hărnicia și perseverența poporului român. 

     În excursia de la Câmpulung Muscel  copiii au vizitat Mausoleul Eroilor de la Mateiaș și au  admirat un 

basorelief de mari dimensiuni, opera a sculptorului campulungean Radu Adrian, ce prezintă o scenă de luptă. In 

cele două mari săli construite la baza monumentului copiii au primit informații despre contribuția României în 

prima conflagrație mondială și importanța luptelor din zonă în toamna lui 1916, iar prin intermediul dioramei au 

putut  intra in atmosfera momentului de război. 

    La Nămăiești ne-am închinat la mănăstire și ne-am rugat pentru sănătatea tuturor și pace în lume,  apoi am vizita 

casa memorială a autorului celebrelor rapsodii, George Topârceanu. 

   Excursia de pe Valea Oltului a pus copiii în fața peisajelor minunate oferite de natură sau  create de om. Lanțul 

de stațiuni balneare cu apele lor miraculoase, Mănăstirea Cozia, ctitorie a domnitorului Mircea cel Bătrân, Cascada 

Lotrișor sunt puncte turistice importante pe harta țării noastre și fiecare dintre acestea au oferit copiilor 

posibilitatea de a cunoaște și a aprecia și mai bine țara în care trăiesc. 

   Am realizat excursii la București, capitala țării, unde copiii au văzut Arcul de Triumf, de unde porneste Calea 

Victoriei, denumită astfel după întoarcerea trupelor române victorioase în încercarea de reîntregire a neamului. În  

capitală copiii au vizitat Muzeul de Istorie, Muzeul  „Grigore Antipa”, Muzeul Satului, au văzut Palatul 

Parlamentului si peste tot am căutat să  evidențiem frumusețea țării noastre, să cultivăm în sufletul lor mândria 

căsunt români și trăiesc într-o țară frumoasă, cu oameni harnici. 

    Peste tot copiii au avut ocazia să admire frumusețile și bogățiile țării noastre și au observat fabrici, 

hidrocentrale, termocentrale, au fost informați despre eforturile poporului român pentru realizarea acestor 

obiective economice și au fost învățați că fiecare dintre acestea trebuie protejate,  fiecare om trebuie să contribuie   

printr-un comportament civilizat la păstrarea a ceea ce s-a realizat în țara noastră, iar prin muncă să sporească și 

mai mult avuțiile țării. 

    Natura, locurile natale, impresionează pe copil încă din primii ani de viaţă. Varietatea elementelor naturii, 

coloritul formelor de relief, oamenii din jurul lor provoacă preşcolarilor sentimente deosebite care vor intra treptat, 

în coţinutul afectiv al vieţii lor, întipărindu-se pentru totdeauna. Reprezentările copilului despre localitatea natală, 
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râurile, dealurile, pădurile care l-au înconjurat în copilărie şi care au fost locul de joacă şi de bucurii, îl însoţesc de-

a lungul întregii sale vieţi rămânând neşterse. 

 

    În contextul migrării tot mai accentuate a populației țării noastre spre alte țări, în căutare de locuri de muncă mai 

bine remunerate, este necesar, ca prin diverse activități și modalități de lucru, să atragem atenția copiilor și 

tinerilor noștri că avem o țară frumoasă, cu un trecut istoric presărat de faptele de vitejie ale strămoșilor în lupta 

pentru libertate, iar ei, tinerii, sunt cei care pot face țara mai prosperă prin munca lor aici, pe meleagurile 

românești, unde s-au născut. 

 

EDUCAȚIA NONFORMALĂ-ROLUL PROGRAMULUI ȘCOALA ALTFEL ÎN DEZVOLTAREA 

CREATIVITĂȚII PREȘCOLARILOR 

 

EDUCATOARE VLEJU NICULINA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PLĂIEȘU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TIMIȘEȘTI 

 

Educația nonformală cuprinde totalitatea acțiunilor organizate in mod sistematic, dar în afara sistemului formal al 

educației. Aceasta formă de educație este considerata complementară cu educația formală sub raportul finalităților 

conținutului și a modalităților concrete de realizare.Nonformal desemnează o realitate educaționaăa mai puțin 

formalizată dar întotdeauna cu  

efecte normativ-educative. 

Educația nonformalăa fost definită de către J. Kleis drept "orice activitate educațională intenționată și sistematică 

desfășurată de obicei în afara școlii tradiționale, al cărei conținut este adaptat nevoilor individului și situațiilor 

speciale, în scopul maximalizării învățării și cunoașterii și al minimalizării problemelor cu care se confruntă acesta 

in sistemul formal (stresul notării in catalog, disciplina impusă, efectuarea temelor)". 

Eucația nonformală  se realizează în mediul socio-cultural ca mijloc de divertisment, petrecere a timpului în mod 

constructiv sau de odihnă active. Estea destinată tuturor categoriilor de vârstă: atât copiilor (pedagogie), cât și 

adulților (andragogie). 

Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar aceştia trebuie pregătiţi 

să înţeleagă şi să accepte provocările, să devină ei înşişi factori ai schimbărilor viitoare. Acest lucru se realizează 

în cadrul activităţilor/ orelor din grădinţă/ şcoli, dar programul „şcoala altfel” propune un alt mod de a pregăti 

copiii pentru această lume, într-un mod practic, creativ, inovator, care să-i implice pe copii în activităţi deosebite şi 

interesante pentru ei. Educaţia unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal, în cadrul grădiniţelor şi a 

şcolilor, ci şi prin activităţi extracurriculare şi extraşcolare. Acest lucru îşi propune şi programul de o săptămână 

„şcoala altfel”.  

Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor,părinților și a cadrelor didactice in activități care să 

răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor,  să pună in valoare talentele și  capacitățile acestora în 

diferite domenii, nu neapărat în cele prezente in curriculumul național, și să stimuleze participarea lor la acțiuni 

variate, in contexte nonformale. 

Tipurile de activități care pot fi organizate în cadrul programului "Școala altfel" pot include, fără a se limita la 

acestea: 

-activități culturale; 

-activități tehnico-științifice; 

-activități sportive; 

-activități de educație pentru cetățenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, 

caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relații si comunicare); 

-activități de educație pentru sănătate și stil de viată sănătos (inclusiv referitoare la dependența de calculator, 

siguranța pe internet etc.); 

-activități de educație ecologică și de protecție a mediului; 

-activități de educație rutieră, PSI, educație pentru reacții corecte in situații de urgență etc. 

Aceste activități se vor organiza sub diferite forme, ca de exemplu: 

-ateliere de teatru, dans, muzică, arte plastice; 

-competiții organizate la nivelul școlii; 

-mese rotunde, dezbateri; 

-activități de voluntariat sau de interes comunitar; 

-proiecte comunitare, de responsabilitate socială; 

-schimburi de experiență; 

http://www.imparte.ro/Implica-te#_blank
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-vizite de studii; 

-parteneriate educaționale și tematice la nivel de unități de învățământ, pe plan intern și internațional, pentru  

dezvoltarea creativității și aptitudinilor pentru lucrul in echipă și în proiecte. 

Prin modul relaxat de desfăşurare al activităților din cadrul programului Școala altfel,copilul îşi dezvoltă abilităţile 

de interacţiune socială şi adoptă o atitudine pozitivă în dezvoltarea relaţiilor cu cei din jur. De asemenea, această 

activități duc la creşterea coeziunii de grup în grădiniţă prin orientarea spre munca în echipă. Copiii manifestă 

deschidere spre nou, caută soluţii la problemele  

care necesită rezolvare și sunt mai responsabili. 

În orice tip de activitate extraşcolară, fie că este vorba de drumeţie, vizita într-un atelier de creaţie, un muzeu, un 

loc istoric, o excursie de mică sau mare anvergură este necesar să antrenăm trei factori implicaţi în actul 

educaţional: 

a)preşcolarii – prin responsabilităţi asumate atât individual, cât şi în grup; 

b)familie – prin susţinere morală, financiară, sau chiar implicate în organizarea activităţilor; 

c)grădiniţa – prin obţinerea avizelor necesare deplasării, elaborarea strategiilor didactice, realizarea unităţii dintre 

cei doi factori, finalizarea activităţii întreprinse. 

Acest tip de activitate îi antrenează pe copii în activitatea de învăţare, îi apropie de grădiniţă, îi determină să o 

îndrăgească. Chiar ei propun, cer, aşteaptă şi se implică în realizarea acestui tip de activitate. 

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi 

momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 

În cadrul acestor activităţi copiii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să 

sistematizeze date, învaţă să înveţe. 

 Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se 

autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască preşcolarii, 

să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al grădiniţei şi 

al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă. 

                                                   

În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor următoarele îndrumări: gândirea creativă şi 

învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat modul variat de abordare a 

problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor. Preşcolarii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire 

independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a 

găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca 

profesorul însăşi să fie creativ.                                                                                             

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea 

înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. 

Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la 

astfel de activităţi. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat 

dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre 

acţiuni frumoase şi valoroase.    

                                                               

  Bibliografie : 

 Gordon W.Allport -,,Structura şi dezvoltarea personalităţii” 
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Valențele educative ale educației nonformale 

 
Prof. Alexandru Maria Irina, G.P.P. ,,Curcubeul copilariei Craiova” 

Motto: „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari 

și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze”. 

(Maria Montessori – „Descoperirea copilului”) 

 

Fiind o societate de tranziție între cea „industrială a celui de-al Doilea Val și cea tehnotronică a celui de-al Treilea 

Val” (Alvin Toffler, apud V. Lazăr, A. Cărășel, Psihopedagogia activităților extracurriculare), lumea în care trăim 

se bazează pe relațiile sociale care constituie fundamentul celei de mâine. Astfel, pentru a crea un climat 

psihologic sănătos este imperios necesar să ținem cont de trei elemente care își pun amprenta asupra fiecărui 

individ: nevoia de comunitate, de structură și de sens. Studiile de psihologie socială au atras atenția asupra faptului 

că societatea trebuie să genereze individului în mod constant un sentiment al apartenenței la comunitate pentru a 

putea rezista provocărilor. Izolarea socială este o racilă care nu ține cont de vârstă, poziție socială, nivelul de 

inteligență sau cetățenie, ci se manifestă încă din copilărie. 

Singurătatea socială reprezintă o formă acută de maladie comunitară, cu efecte diferite la nivel macrosocial. Unii 

oameni încearcă să depășească problema prin achiziționarea unor animale de casă, prin dependența de imagine 

(TV, Internet) sau de droguri (tutun, alcool, droguri medicale și nonmedicale). 

Datorită variatelor moduri de răspândire din societatea contemporană, singurătatea socială tinde să devină 

experiență colectivă. Ea a condus la destabilizarea sistemului școlar românesc din cauza ridicării zidului de 

necomunicare dintre părinți și copii, dintre profesori și elevi, dintre elevi, a lipsei de coerență în ceea ce privește 

viitorul, a accentuării deosebirilor dintre oameni (nu au aceleași interese, valori, gusturi, apare competiția, dispar 

compasiunea și întrajutorarea). 

Întrucât rolul familiei în educarea propriilor odrasle a scăzut vertiginos, acestea trebuie stimulate să o facă, chiar să 

se implice mai mult în activitățile școlare. 

Unității de învățământ îi revine rolul de a crea acel sentiment al apartenenței la grup prin crearea unor activități 

specifice, care să evidențieze atât rolul elevului, cât și pe cel al clasei ca sintalitate. Putem în acest fel marșa pe 

ideea că fiecărui membru al unui grup de elevi îi revine sarcina de a fi responsabil pentru ceilalți. 

Deoarece oamenii primesc influențe educative din multiple direcții, activitățile formale (instituționalizate) trebuie 

conjugate cu cele nonformale (extrașcolare) și cu cele informale (difuze) pentru a-și dovedi eficiența. Deși 

educația formală se situează pe primul loc, cea nonformală are o acțiune mai evidentă în momentul în care 

educabilii ajung la autoeducație. 

Educația nonformală a primit de-a lungul timpului o serie de definiții, dintre care reținem că ea constituie 

„ansamblul acțiunilor pedagogice proiectate și realizate într-un cadru instituționalizat extradidactic sau/și 

extrașcolar” (S. Cristea, Dicționar de pedagogie) văzut ca „o punte între cunoștințele asimilate la lecții și 

informațiile acumulate informal” (G. Văideanu, Educația la frontiera dintre milenii). 

Educația nonformală înseamnă orice acțiune organizată în afara sistemului școlar, prin care se formează o punte 

între cunoștințele predate de profesori și punerea lor în practică. Acest tip modern de instruire elimină stresul 

notelor din catalog, al disciplinei impuse și al temelor obligatorii. Înseamnă plăcerea de a cunoaște și de a te 

dezvolta. Trebuie să precizăm că este utilă respectarea unor reguli și principii pentru a desfășura activități 

nonformale de calitate. Acestea au la bază competențele și conținuturile educației formale și oferă diverse 

posibilități de aplicare a cunoștințelor dobândite în cadrul educației oficiale. Nu exclud efortul elevilor și sunt 

atractive datorită formelor lor variate (cercuri de lectură, sportive, cultural-științifice, întâlniri cu scriitori, cluburi 

de știință, serbări școlare, drumeții, excursii, tabere, expediții, școala de weekend, concursuri, vizionări de 

spectacole, vizite la muzee, biblioteci etc.). De regulă, activitățile au loc în școală și sunt constituite din cercuri pe 

discipline cu caracter tematic sau pluridisciplinar, competiții culturale/sportive, sesiuni de comunicări științifice, 

comemorări sau festivități, olimpiade etc. Au caracter formativ-educativ, sunt facultative sau opționale, cunosc 

modalități diferite de finanțare, nu presupun acordarea de note și evaluarea riguroasă, promovează munca în 

echipă, presupun un demers cross-/ trans-/interdisciplinar, sunt dirijate de personal specializat, aflat în strânsă 

legătură cu părinții, elevii, organizațiile socioculturale sau politice. Conținutul este organizat pe arii de interes, nu 

pe ani de studiu sau pe discipline academice. 

Valențele educative ale activităților nonformale reliefează relația mai destinsă, mai apropiată dintre educator și 

educat. Chiar dacă profesorul conduce întregul demers didactic, elevii se pot manifesta spontan și liber. Adultul nu 

își impune punctual de vedere, cel mult sugerează, cooperează și îi sprijină să devină buni organizatori ai propriei 

activități. ~n prim-plan se află educabilul, în plan secund rămânând cadrul didactic, tocmai pentru ca elevul să își 

poată valorifica abilitățile organizatorice, de cooperare, de colaborare, de asumare a responsabilității. Paleta de 
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strategii didactice variate oferă elevului șansa de a acumula experiențe de viață prin contactul nemijlocit cu 

oamenii, cu fenomenele de cultură materială și spirituală. Educatul devine resursă, producător, lider de opinie, cu 

alte cuvinte, participant activ la propria învățare. 

În vederea creșterii interesului școlarilor pentru cunoaștere și a dezvoltării unor trăiri emoționale autentice, 

activitățile nonformale trebuie să țină cont de interesele, înclinațiile, preocupările, preferințele elevilor. 

Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spirituală, interpersonală și socială, activitățile nonformale, ca și cele 

formale, se adaptează cerințelor individuale ale elevilor, potențialului acestora. 

Nu putem nega valențele psihologice ale educației nonformale: individul se adaptează mai ușor cerințelor 

ulterioare ale societății, observându-se schimbări la nivelul vieții de familie, a pieței forței de muncă, a 

comunității, a societății multiculturale și a globalizării. 

Școala din zilele noastre nu poate ignora experiențele acumulate de elevi în cadrul acestor activități. Ca și educația 

formală, cea nonformală urmărește formarea unor comportamente propice învățării continue, chiar și prin mijloace 

proprii, achiziționarea unui volum de informații și transferarea lui în diverse domenii ale cunoașterii, dezvoltarea 

gândirii critice, multiplicarea experiențelor pozitive. 

În ultimul timp, constatăm o tendință de apropiere între educația formală și cea nonformală: prima tinde să devină 

tot mai flexibilă, mai adaptată nevoilor și motivațiilor specifice educabililor, în vreme ce a doua se organizează din 

ce în ce mai riguros, urmărește o cât mai explicată recunoaștere publică, folosește metode deja probate și 

recunoscute de specialiști, urmărește asigurarea unei anumite calități. 

În acest sens, preocuparea de bază a Grupului de lucru pentru Educaţia nonformală din cadrul Consiliului Europei 

este formarea standardelor şi a criteriilor clare de calitate a ENF şi aceasta la nivel european – precizarea listei de 

cunoştinţe, abilităţi, competenţa trainer-ului (instructorului) în cadrul ENF, a criteriilor de evaluare a calităţii 

procesului de educaţie efectiv, adică a cunoştinţelor care se dobândesc pe această cale. 

Cartea albă (White Paper On Youth, 2002), documentul cheie al Comisiei Europene care analizează importanţa 

ENF pentru tineretul din Europa şi crearea politicilor pentru tineret, pe lângă sublinierea importanţei ENF, 

subliniază şi o dilemă foarte importantă: cum să se facă legătura dintre necesitatea unui anumit grad de formalizare 

a cunoştinţelor care sunt oferite şi obţinute prin ENF şi caracterul nonformal al ENF în sine, care este caracterizat 

printr-o anumită spontaneitate? 

Această dilemă este foarte des tema dezbaterilor care au loc în cadrul instituţiilor europene importante. 

 

Dacă pentru educaţia nonformală stabilim criterii de calitate clare şi cuprinzătoare şi prin acesta o acredităm, o 

recunoaştem ca parte importantă a educaţiei moderne, există pericolul ca aceasta să devină atât de asemănătoare cu 

cea formală, încât să-şi piardă specificul ei şi, în mod paradoxal, să-şi piardă valoarea! 

La sfârşitul acestui segment de text, trebuie menţionat şi că există propuneri ca această dilemă să se rezolve prin 

încorporarea anumitor elemente ale ENF în sistemul EF şi prin aceasta să se completeze şi să se întărească EF. 

Acest lucru îl putem observa şi în ţara noastră, prin reforma educaţiei formale, care, printre altele, presupune 

utilizarea unor experienţe şi practici bune, care au pornit din sectorul ENF, cum sunt: introducerea noilor abordări 

în transmiterea cunoştinţelor, crearea corpurilor participative de învăţare, evidenţierea ideii de învăţare 

autoregulatorie. 

REFERINŢE:  

 

1. Council of Europe - Committee of Ministers - Recommendation of the Committee of Ministers to member states 

on promotion and recognition of Non-Formal education/learning of young people, on 30 April 2003.  

2. European Steering Committee for Youth (CDEJ), 30th meeting, Strasbourg, 18 and 20 February 2003  

3. Report of working group on Non-Formal Education: The present debate on recognition and quality standards at 
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 Activitățile de tip outdoor – posibilități și modalități de organizare cu preșcolarii 
 

Prof. Roşca Oana, G.P.P. ,,Curcubeul copilariei Craiova” 

 

„Exista mai mult in tine decat crezi!”, era motto-ul dupa care se ghida Kurt Hahn, fondatorul primei scoli 

de Educatie Experientiala Outdoor – Outward Bound – in 1941. In opinia lui, societatea moderna suferea de 

cateva „boli”, acestea aparand ca revers negativ al evolutiei tehnologiei: declinul conditiei fizice, al spiritului de 

antreprenoriat, al imaginatiei, creativitatii si abilitatilor practice, al autodisciplinarii si al compasiunii interumane. 

Modelul educational din scoala lui Hahn putea fi sintetizat in urmatorul citat: „Consider ca principala sarcina a 

educatiei este sa asigure supravietuirea urmatoarelor calitati: o curiozitate inovatoare, o vointa invincibila, 

tenacitate in atingerea telului, lepadare de sine si deasupra tuturor: compasiune!”. 



108 
 

Metodologie 

 Format –In ce cadru invat? – Educatia pe care o primim in institutiile de invatamant clasice (Scoli, 

Universitati) este una de tip Formal. Programele de Educatie Outdoor se desfasoara in natura si finalitatea 

acestora nu o reprezinta atestarile de tipul certificatelor si diplomelor, ci schimbarile vizibile produse la 

nivelul comportamentului participantilor. Din acest motiv, Educatia Outdoor are un caracter Nonformal. 

 Tip de invatare – Cum invat? – De cele mai multe ori educatia primita la scoala are un aspect pur teoretic 

(Cognitiv). Nici nu-i de mirare cand un profesor are de urmat o programa foarte incarcata si prea putin 

timp la dispozitie ca s-o predea la 30 de elevi de-odata. In Educatia Outdoor elevul invata totul in mod 

practic, activ, prin experiente personale la care mai apoi reflecta pentru a extrage invataturile. Acest mod 

de invatare, caracteristic Educatiei Outdoor, se numeste Experiential – Inveti cu creierul, mainile si inima! 

Un vechi proverb chinezesc accentueaza eficienta Educatiei Experientiale: 

“Ce aud – Uit, Ce vad – Imi amintesc, Ce fac – Inteleg” 
Un studiu mai modern spune ca: 

“Ne amintim 20 % din ceea ce auzim, 30 % din ceea ce vedem si 90 % din ceea ce facem.” 

 Obiective – Ce invat? – Educatia Outdoor se adreseaza tuturor celor trei nivele de invatare: nivelul 

acumularilor de cunostinte (Cognitiv), nivelul deprinderilor fizice (Motric) si cel al individualizarii unor 

trasaturi de comportament (Afectiv). 

 
In functie de activitatile alese, obiectivele unui program de Educatie Outdoor pot face parte din oricare 

aceste trei categorii. Astfel, elevii pot invata mai multe lucruri despre: 

 - mediul inconjurator in care ne desfasuram activitatea, relatiile dintre componentele acestuia si cum pot sa-si 

aduca aportul la protectia lui; 

- propria persoana, propriile limite si cum le pot depasi; 

- comunicarea si colaborarea eficace in cadrul unui grup; 

FORMELE EDUCAŢIEI 

Educaţia în aer liber este considerată a fi mult mai motivantă, stimulativă şi cu un impact mai puternic asupra 

procesului de învăţare în rândul elevilor. Pentru a înţelege mai bine ce aduce nou educaţia outdoor procesului de 

predare-învăţare, vom face o scurtă incursiune a formelor de educaţie existente. 

Educaţia informală se realizează prin învăţare de-a lungul vieţii, fiecare individ îşi formează atitudini, 

valori, deprinderi din experienţa cotidiană, folosind resursele educative din mediul în care trăieşte - de la familie şi 

vecini, de la locul de joacă, de la magazin, de la bibliotecă sau din mass-media. Aceasta se realizează individual 

sau prin interacţiuni cu membrii comunităţii fără a fi planificată, ajutându-i pe oameni să înveţe oricând şi oriunde. 

 

Educaţia nonformală nu se traduce ca o activitate lipsită de un efect formativ, ci trebuie inţeleasă ca o realitate 

educaţională mai puţin formalizată. Conceptul de educaţie nonformală este asociat conceptului de "învăţare pe tot 

parcursul vieţii" (lifelong learning). 

Evaluarea in cadrul educaţiei nonformale este realizata de cel care invata, iar abordarea multi-disciplinară a 

procesului de învăţare, ajută oamenii să înţeleagă şi să aprecieze mediului şi legătura lor cu acesta. Pregăteşte 

elevii pentru un viitor durabil, analizează problemele pe termen lung.  

Caracteristici: 

-metodele folosite sunt axate pe participarea activă 

-metoda este un mijloc prin care sunt îndeplinite obiectivele unei activităţi - jocul este o metodă des 

folosită. 

-răspunde la întrebareaCum? 

-Importanţi furnizori de educaţie nonformală sunt ONG-urile. 

Dintre toate aceste forme, educaţia outdoor se pliază cel mai bine cu cea non-formală, întrucât ca şi 

aceasta, educaţia outdoor se bazează foarte mult pe participarea activă, maximizează procesul de învăţare, 

http://outdoorlife.ro/wp-content/uploads/2011/11/baze_2.jpg
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minimalizând constrângerea specifică şcolii, oferă o utilitate practică imediată cunoştinţelor învăţate, se desfăşoară 

în contexte diferite având un cadru de învăţare şi un conţinut lejer, foloseşte metode care stimulează implicarea şi 

participarea, are o structură şi o planificare flexibilă, procesul învăţării este orientat spre participant, se bazează pe 

experienţa participanţilor. 

Atât educaţia non-formală cât şi educaţia outdoor pot fi integrate cu succes în educaţia formală cu scopul 

de a maximiza efectele procesului de învăţare, tendinţa actuală este aceea de amplificare a celor două forme, mai 

ales pentru faptul că încorporate, ele conduc la un sistem educativ mult mai valoros din punct de vedere al calităţii, 

produc avantaje pe termen lung, permit acoperirea unei game largi de discipline şi cel mai important, actul 

educaţional se axează în aceeaşi măsură şi celor care o implementează ( în speţă profesorilor) şi celor care fac 

obiectul învăţării (în speţă elevii). 

 

REFERINŢE:  
1. Council of Europe - Committee of Ministers - Recommendation of the Committee of Ministers to member states on 

promotion and recognition of Non-Formal education/learning of young people, on 30 April 2003.  

2. European Steering Committee for Youth (CDEJ), 30th meeting, Strasbourg, 18 and 20 February 2003  
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În data de 20 martie 2018, la Grǎdiniţa cu p.p. „Curcubeul copilǎriei” din Craiova, s-a desfăşurat 

Simpozionul interjudeţean cu tema “ Dezvoltarea personalităţii copiilor prin activităţile extraşcolare şi 

extracurriculare”.  

 Activitǎţile din cadrul Simpozionului interjudeţean au urmǎrit promovarea activitaţilor extraşcolare şi 

extracurriculare  care îl reconfortează pe copil, îi prilejuiesc însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi 

îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific, precum şi schimbul de experienţă privitor la implicarea cadrelor 

didactice in realizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare. 

 

Activitatea de perfecţionare s-a desfăşurat pe douǎ secţiuni, şi anume :  

 

Secţiunea I : Dezvoltarea personalităţi copiilor prin activitaţile extraşcolare şi extracurriculare – 

delimitari conceptuale 

 

Secţiunea a II – a: Activitaţile extraşcolare şi extracurriculare – posibilitaţi şi modalitaţi de realizare 

– proiecte de activitate, prezentări power-point 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE/ EXTRACURRICULARE – MIJLOACE DE 

DEZVOLTARE A PERSONALITATII 

 
Prof. Inv. Prescolar Tudor Daniela 

Sc. Gim. „ Varvoru de Jos” Grădiniță Gabru 

 

“Natura ne aseamănă. Educaţia ne deosebeşte”-Confucius 

   În 

ultimii ani, relaţia dintre educaţia formală şi cea non-formală s-a aflat din ce în ce mai frecvent în centrul 

discursului educaţional internaţional.  

În plan european, iniţiativa promovării rolului important al activităţilor şcolare şi extraşcolare s-a 

concretizat în recomandările Consiliului Europei, prin Comitetul de Miniştri, în Recomandarea din 30 aprilie 

2003. Acest document precizează direcţiile de acţiune referitoare la recunoaşterea statutului echivalent al 

activităţilor educative şcolare şi extraşcolare, cu cel al educaţiei formale, din perspectiva contribuţiei lor egale la 

dezvoltarea personalităţii libere a copilului şi a integrării lui în societate.  

În şcoala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la 

dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, 

învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai 

uşoară integrare socială.                                                             Complexitatea finalităţilor educaţionale impune 

îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare.  

Activităţile extracurriculare nu intră în domeniul curriculumului oficial dar au finalităţi menite să susţină în 

mod direct dezvoltarea competenţelor promovate prin programele şcolare; au caracter complementar activităţilor 

de învăţare realizate la clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei şi cultivă interesul pentru diferite domenii 

de cunoaştere. Astfel de activităţi funcţionează, în general, cu rol de „curriculum suplimentar”.  

Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în sfera educaţiei nonformale, la care pot participa elevii 

în afara programului şcolii. Acestea au scopuri variate: interacţiune socială, leadership, recreere şi educaţie pentru 

sănătate, autodisciplină şi creştere a încrederii în sine. Implicarea elevilor în activităţi extraşcolare are o vechime 

mare în sistemele formale de educaţie. Iniţial, ideea activităţilor extraşcolare era menită să ofere copilului 

alternative la educaţia şcolară, care necesita un efort intelectual predominant. Astfel, activităţile extraşcolare aveau 

scopul de a oferi copilului posibilitatea să se mişte, să se exprime liber, să facă lucruri care îi plac. Treptat, sfera 

activităţilor extraşcolare s-a diversificat, iar problematica valorificării educaţiei nonformale în spaţiul şcolii a 

căpătat din ce în ce mai multă importanţă.  

Caracteristici de bază ale activităţilor extraşcolare: 

 -cuprind activităţile care sunt organizate de şcoli şi se derulează în incinta acestora sau în afară; 

 -au rol complementar activităţilor formale ale şcolii şi se centrează pe activităţi ce vizează dezvoltarea în 

ansamblu a personalităţii elevilor;  

-ţin de ansamblul şcoală – comunitate – familie atât din perspectiva actorilor implicaţi, cât şi a tipurilor de 

acţiuni derulate;  

-oferă elevilor posibilităţi de exprimare a identităţii personale şi de dezvoltare plenară a activităţii acestora.  

     Efecte şi implicaţii ale participării la activităţile extraşcolare asupra elevilor: 

 -participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o rată mai mare de frecvenţă a cursurilor şi cu o 

scădere a ratei abandonului şcolar, prin faptul că motivează elevii să vină la şcoală şi să nu abandoneze cursurile; 

 -activităţile extraşcolare au un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a elevilor implicaţi în acestea, 

pentru că promovează activităţi care valorizează toate aspectele personalităţii copiilor, susţine dezvoltarea stimei 

de sine şi a autovalorizării, promovează dezvoltarea aptitudinilor şi intereselor de cunoaştere a elevilor; 

 -participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu scăderea manifestărilor de violenţă în spaţiul şcolii, 

prin faptul că au un puternic caracter prosocial; 

 -participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o implicare mai amplă a părinţilor în viaţa şcolii.  

Unele studii identifică cinci tipuri de activităţi extraşcolare, în funcţie de implicarea pe care acestea o 

presupun:  

-activităţi prosociale, referitoare la voluntariat;  

-activităţi sportive de echipă; 
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 -activităţi de organizare a şcolii (de exemplu, consiliul elevilor); 

 -activităţi artistice (piese de teatru, coruri, serbări şcolare); 

 -cluburi şcolare. 

 Diferiţi autori trec în revistă marea varietate a activităților extraşcolare şi evidenţiază faptul că, în timp, 

tipologia lor a crescut foarte mult: excursii şi vizite la muzee, vizionarea de filme sau piese de teatru, vizite la 

instituţii publice, excursii la obiective de interes  ştiinţific sau comunitar, vizite la alte unităţi de învăţământ, 

serbări şcolare şi alte activităţi artistice, activităţi sportive, activităţi literare, activităţi ce vizează protecţia mediului 

etc.  

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – constituie 

un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul 

de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă 

originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale 

ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează 

activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.  

Vizionarea unor filme, spectacole de teatru, operă, balet pot constitui surse de informații, dar în același 

timp și puncte de plecare în a face cunoștință cu lumea artei, a frumosului și de le educa gustul pentru frumos. De 

asemenea, se pot organiza întâlniri cu personalități care pot constitui un model de conduită pentru elevi (scriitori, 

medici, avocaţi, preoţi, etc.).  

Excursiile și vizitele didactice sunt forme organizate în natură sau la diferite instituții culturale sau agenți 

economici în vederea realizării unor obiective instructiv-educative legate de anumite teme prevăzute în programele 

de învățământ. Ele au menirea de a stimula activitatea de învățare, de a întregi și desăvârși ceea ce elevii au 

acumulat în cadrul activităților/ lecțiilor.  

Excursiile și drumețiile tematice proiectate și organizate de instituțiile școlare au multiple valenţe de 

informare şi formare a elevilor, completând sau/ și aprofundând procesul de învăţământ. Conţinutul didactic al 

drumeţiilor şi excursiilor poate fi mult mai flexibil, mai variat şi complex decât al lecţiilor organizate în clasă, 

având de asemenea şi un caracter mai atractiv, elevii participând într-o atmosferă de optimism şi bună dispoziție la 

asemenea activități. 

 Dacă excursia se organizează în muzee, monumente istorice, obiectivele urmărite ar putea fi: cunoaşterea 

istoriei ţinutului natal; însuşirea normelor de protecţie a monumentelor istorice (a valorilor naţionale); dezvoltarea 

ataşamentului, a dragostei faţă de trecutul glorios al poporului nostru. Informațiile culese vor putea fi valorificate 

la disciplinele de învăţământ la care se pretează, astfel fixându-se, aprofundându-se cunoştinţele și îmbogăţindu-se 

cultura generală.  

Concursurile sunt preferate de copiii de diferite vârste şi se referă la diferite domenii ale ştiinţei, tehnicii, 

artei. Ele oferă elevilor posibilitatea de a demonstra practic ce au învăţat, să deseneze diferite aspecte, să 

confecţioneze modele variate. Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiaşi clase sau între clase diferite 

(pe diferite faze, pe diferite teme) promovăm valori culturale şi etice fundamentale, precum şi fair play-ul 

competiţional, sensibilitatea şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând uşor depista tinere talente 

artistice în vederea cultivării şi promovării lor.  

Spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face cunoştinţă 

cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de 

spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum 

şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului.  

Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii şi 

ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o 

comunitate de suport care începe să funcţioneze. 

 Participarea la activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea cognitivă, relaţională, 

afectivă a elevilor.  

Succesul activităţilor extraşcolare depinde de corelarea unei serii de factori cum ar fi: atractivitatea tematicii 

abordate, buna coordonare a activităţilor, implicarea cât mai multor actori ai şcolii şi comunităţii cu experienţe 

relavante pentru activitatea desfăşurată.  

Studii de specialitate subliniază rolul acestora în planul dezvoltării personale a elevilor, în construirea unui 

climat şcolar prietenos, în creşterea participării la cursuri şi în planul socializării. Legislaţia educaţională 

românească pare a valoriza din ce în ce mai mult aspectul educaţiei de-a lungul întregii vieţi şi al educaţiei 

nonformale şi, implicit, al activităţilor extraşcolare.  

Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente 

tinde să devină o realitate de necontestat. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai 
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evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi 

locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor.  

 Bibliografie: Cernea, Maria, "Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000", Ed. Discipol, Bucureşti; Crăciunescu, Nedelea, "Forme de 

activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului primar, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000", Ed. 

Discipol, Bucureşti; D. Ionescu, R. Popescu, „Activităţi extraşcolare în ruralul românesc. Dezvoltarea de 

competenţe cheie la copii şi tineri”, Editura Universitară, Bucureşti 2012; Ionescu, M., Chiş, V., "Mijloace de 

învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi autoinstruire", Editura Presa Universitară Clujeană, 

Cluj-Napoca, 2001; Jinga, Ioan; Istrate, Elena, (1998 ), "Manual de pedagogie", Ed. ALL, Bucureşti; Mihaela 

Jigău- "Curs de formare: Facilitator de învăţare permanentă în şcoală"- Tema 6: "Elaborarea ofertei de activităţi 

extraşcolare. Şcoala altfel: să ştii mai multe, să fii mai bun- Resurse pentru lectură şi informare" Nicola, Ioan, 

(1994 ), Pedagogie, E.D.P., Bucureşti; Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, 

"Activităţile extraşcolare", Cluj-Napoca 2007; Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, "Şcoala la răscruce. 

Schimbare şi continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact", Editura Polirom, 2002. 

 

Dezvoltarea personalităţii preşcolarului prin activităţi de tip outdoor 

 
Prof.inv.presc. Ghira Alina  

Grădinița cu PP„Curcubeul Copilăriei”Craiova 

Modelarea personalităţii tinerei generaţii a constituit din totdeauna o preocupare de mare interes a 

comunităţii umane. Formarea omului modern presupune dezvoltarea lui din punct de vedere fizic, psihic, estetic, 

moral etc., cu alte cuvinte o dezvoltare multilaterală în raport cu exigenţele societăţii contemporane. 

 

 Co

mplexitatea vieţii umane în societate şi provocările lumii contemporane au drept consecinţă regândirea rolului şi 

ponderii factorilor ce contribuie la realizarea educaţiei pe tot parcursul vieţii.  

Este semnificativ şi specific faptul că necesitatea intervenţiei sociale în evoluţia individuală este 

conştientizată la nivelul societăţii, iar realizarea ei este organizată, controlată în modalităţi particulare, în funcţie 

de gradul şi caracteristicile de emancipare a fiecărei societăţi. O particularitate importantă a fenomenului 

educaţional, în etapa actuală, este caracterul permanent, prezenţa lui în întreaga existenţă umană.  

Creşterea evidentă a rolului educaţiei în dezvoltarea tinerilor impune sporirea activităţilor prin care aceasta 

se poate realiza, respectând metodologia, conţinutul şi obiectivele propuse la acest nivel. Se consideră că 

activităţile in aer liber pot constitui un mijloc de educare a personalităţii tinerilor în formare, în acest scop putând 

fi elaborate programe de instruire ce vor cultiva onestitatea, respectul pentru sentimentele proprii şi a celorlalţi din 

grup, grija pentru ceilalţi şi autodisciplina. 

În zilele noastre, datorită unui flux continuu de mutaţii economice şi tehnologice, viaţa se uşurează din 

punct de vedere al efortului fizic, iar în acest sens timpul liber existent va trebui exploatat pentru a compensa lipsa  

aceasta de mişcare. Modul în care membrii colectivităţilor reuşesc să folosească acest timp liber determină, în 

ultimă instanţă, gradul lor de cultură şi civilizaţie.  

Aspectul recreativ și educative al activităților outdoor capătă dimensiuni şi responsabilităţi importante.  

Educaţia outdoor este un concept relativ nou în contextul educativ românesc, însă ea începe din ce în ce 

mai mult să capteze interesul actorilor educaţionali din sistemul de învăţământ formal.  

Există numeroase accepţiuni pentru termenul de educaţie outdoor, însă pentru a da o definiţie simplă şi pe 

înţelesul cititorilor, putem spune că această formă de educaţie se bazează pe învăţarea în aer liber. Termenul de 

educaţie outdoor, poate include educaţia pentru mediu, activităţi recreative, programe de dezvoltare personală şi 

socială, drumeţii, aventură, etc.  

Concepţia acestui nou tip de educaţie este că orice om pus în condiţii grele, chiar extreme de viaţă şi 

supravieţuire, îşi mobilizează exemplar resursele corporale şi mintale, la un nivel incomparabil mai înalt decât o 

face în mod normal, în viaţa obişnuită (la birou). Oamenii sunt mult mai sensibili când se află în mijlocul naturii.  

Aici, neîncorsetaţi de relaţii şi obligaţii sociale, nesprijiniţi de multitudinea de proteze artificiale care le susţin 

viaţa în oraş, ei îşi aduc aminte că fac parte dintr-un sistem natural mai mare, îşi dezvăluie firea şi sunt mai 

receptivi, nu se mai conformează stereotipurilor discriminatorii bazate pe criterii de rasă, clasă socială, religie etc.  

Viaţa în aer liber arată omului ce slab este în mijlocul naturii şi îl obligă să colaboreze cu şi să se bazeze pe 

ceilalţi. Experienţele programate îi „zgândăresc” intelectul și nu numai, şi-l silesc să-şi pună întrebări şi probleme 

privind viaţa lui– şi să le răspundă, pe care altfel, în siguranţa (iluzorie – dar asta e alta discuţie) oraşului, nu şi le-

ar fi pus niciodată. 
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Educaţia în aer liber se realizează cu ajutorul experienţelor programate, care se desfăşoară într-un 

singur loc (rezidenţial), sau în cursul unor călătorii. Elevii iau parte la diverse „întâmplări” (de fapt evenimente 

mai mult su mai puţin aventuroase pregătite de educatori), care pun în general probleme a căror rezolvare 

stimulează creativitatea participanţilor şi îi obligă la colaborare între ei. Pentru astfel de experienţe educative se 

folosesc: drumeţii, activităţi în parcuri , jocuri de grup. 

Educaţia în aer liber este adeseori confundată cu o serie de activităţi înrudite, care se bazează toate pe folosirea 

aventuriilor (programate): educaţie, terapie, turism. Totuşi, educaţia în aer liber are în centrul preocupărilor sale 

desfăşurarea în aer liber; educaţia cu ajutorul aventurii se preocupă mai mult de latura aventuroasă a experienţelor 

educative; iar educaţia ecologică se concentrează mai mult pe protecţia mediului. 

Educaţia în aer liber îşi are originea în multe iniţiative apărute în ultimii 150 de ani: taberele de corturi; 

cercetăşia (întemeiată în 1907 de englezul Robert Baden Powell) – care urmăreşte tot un fel de educaţie informală, 

bazată pe activităţi practice în aer liber; şcolile în pădure din Danemarca; şcolile şi mişcarea Outward Bound 

infiintate de Kurt Hahn. 

Educaţia în aer liber poate să fie şi un instrument  pedagogic pentru îmbunătăţirea rezultatelor învăţării.  De 

exemplu, această formă de educaţie este benefică în special pentru copiii cu nevoi speciale, deoarece  cărţile sunt 

înlocuite cu alte forme de învăţare mai facile. 

Obiectivul general al acestui tip de învăţare este identificarea şi compararea diferitelor abordări privind 

educaţia în aer liber, dezvoltarea şi introducerea unui nou concept de educaţie pentru toţi. 

Educatia outdoor presupune ca procesul de predare-învăţare-formare să se petreacă în afara şcolii, 

respectiv în natură şi spaţii culturale. Obiectivul unui asemenea tip de educaţie îl reprezintă plasarea în cadrul 

vieţii cotidiene a elementelor pe care copiii le învaţă la şcoală, dezvoltarea spiritului practic şi a adaptarii la 

situaţiile concrete de viaţă, modalităţi de înţelegere a elementelor educaţionale predate la clasă. 

Acest tip de educaţie o completează pe cea formală în modul cel mai plăcut, susţinând educaţia dată în 

familie şi şcoală şi principiile acestei educaţii prin metode moderne de formare, precum:  jocurile de 

echipă,  discuţiile libere,  jocurile de rol,  brainstorming-ul, metoda grupului de studio,  activităţile practice, 

studiile de caz ( situaţii concrete şi soluţii),  învăţarea prin acţiune,  experienţe si experimentări,  excursii, vizite, 

organizare de evenimente. 

- Educaţia outdoor ofera posibilitatea contactului direct cu natura – protecţia mediului reprezintă un 

subiect de interes mondial, urbanizarea masiva a produs un efect nociv asupra mediului si prin faptul ca oamenii 

nu constientizează impactul pe care acţiunile lor non-ecologice le au asupra mediului – educaţia outdoor se 

desprinde ca o modalitate extrem de benefică pentru schimbarea atitudinilor si comportamentelor faţă de mediu;  

-Educaţia outdoor reprezinta o puternica sursă de experienţe de învăţare – un mediu relaxant, liber, fara 

constrangerile pe care le impun “cei 4 pereti ai unei săli de clasă” poate oferi elevilor nenumărate provocări, astfel 

că procesul de educare devine puternic, inspiraţional si de natură să schimbe comportamente antisociale, să creeze 

o relaţie puternică între oameni bazată pe sprijin reciproc;  

- Educaţia outdoor facilitează procesul de învăţare al elevilor care întâmpină dificultăţi în acest sens – 

cum spuneam mai sus, educaţia outdoor oferă un climat diferit de învăţare ce permite elevilor care în mod usual 

întâmpină dificultăţi de învăţare si au un nivel scăzut de performanţă şcolară, să devină mai motivaţi, cu mult mai 

capabili;  

- Dezvoltare personală atât al celor care o aplică, cât mai ales al elevilor;  

- Dezvoltarea spiritului de echipă – conexiunea între elevi, elevi-profesori duce la creşterea gradului de 

participare activă, cresterea cetăţeniei active in randul ambelor categorii;  

- Educaţia outdoor ofera nenumărate beneficii fizice, emoţionale, mentale ce asigură bunăstarea societăţii  

Obiectivele generale ale educaţiei outdoor sunt:  

• Dezvoltarea abilităţilor socio-personale: îmbunătăţirea muncii în echipă, îmbunătăţirea relaţiilor sociale, 

dezvoltarea competenţelor de conducere, etc  

• Dezvoltarea abilităţilor de management: organizare, coordonare, evaluare  

• Oferirea unui cadru stimulativ de învăţare  

• Ofera posibilitatea creării unui mediu relaxant si motivant în funcţie de problema identificată – permite 

escaladarea unor nivele inalte de imaginatie în vederea obţinerii rezultatelor propuse. 

Valențele educative ale activităților outdoor reliefează o relație mai destinsă, mai apropiată dintre educator 

și educat, căpătând un caracter mai degraba nonformal. Chiar dacă profesorul conduce întregul demers didactic, 

elevii se pot manifesta spontan și liber. Adultul sugerează, cooperează și îi sprijină să devină buni organizatori ai 

propriei activități. în prim-plan se află educabilul, în plan secund rămânând cadrul didactic, tocmai pentru ca 

elevul să își poată valorifica abilitățile organizatorice, de cooperare, de colaborare, de asumare a responsabilității. 

Paleta de strategii didactice variate oferă elevului șansa de a acumula experiențe de viață prin contactul nemijlocit 
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cu oamenii, cu fenomenele de cultură materială și spirituală. Educatul devine resursă, producător, lider de opinie, 

cu alte cuvinte, participant activ la propria învățare. 
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DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII COPIILOR PRIN ACTIVITĂȚILE 

EXTRAȘCOLARE ȘI EXTRACURRICURALE 
Ghiță Elena Loredana, G.P.P. „ CURCUBEUL COPILĂRIEI” Craiova 

          

   „Educaţia nu e cât de mult ai memorat sau cât ştii. E capacitatea de a face diferenţa între ce ştii şi ce nu ştii'' - 

Anatole France.  

             ,,Dacă vrei să trăieşti fără a munci vreodată, trebuie să fii profund îndrăgostit de o anumită activitate” - 

Ray Bradbury. 

Ca fiind parte integrantă a procesului instructiv-educativ ,activităţile extracurriculare trebuie să respecte reperele 

oricărei activităţi didactice : 

a)comunicarea in cadrul căreia se asigură climatul educational,individualizarea comunicării și modalităţile 

comunicării ; 

b)etica relaţiilor profesor-elev bazate pe valori,conduită,considerarea elevului ca partener educaţional; 

c)strategii de management : 

            I-proiectarea activizăţii –stabilirea realistă a obiectivelor ,actualizarea conţinutului de învăţare în funcţie de 

cunoştinţele elevilor,adaptarea conţinutului la particularităţile cognitive ,selectarea metodelor participative pentru 

valorificarea potenţialului creativ, selectarea tehnicilor de lucru diversitatea şi atractivitatea activităţilor,utilizarea 

adecvată a tehnicilor auxiliare ; 

            II –implementarea –parcurgerea etapelor de învăţare –proiectare ,adaptarea la contexte,gestionarea corectă 

a metodelor si tehnicilor de lucru,gestionarea eficientă a timpului,claritatea explicatiilor și cerinţelor 

,transformarea elevilor din consumatori de informaţie în producători de informaţie ; 

d)evaluarea –proiectarea activităţilor de evaluare corespunzătoare,selectarea eficientă a metodelor de evaluare în 

vederea obţinerii unui feed- back rapid asupra atingerii obiectivelor ,diversificarea metodelor şi tehnicilor de 

evaluare ,prezenţa elementelor de noutate şi inovaţie în produsele copiilor; 

Întreg colectivul didactic urmăreşte ca activităţile extracurriculare să fie cât mai eficiente ,consistente ,care să se 

poată organiza la nivelul şcolii făra costuri prea mari  financiare şi de timp . 

                Activităţile extracurriculare trebuie să pună în valoare : 

-responsabilitatea individuală şi în grup ,socializarea ,autocontrolul ,realizarea de sine prin conformism,realizarea 

de sine prin independenţă; 

    Pentru succesul şi complementaritatea activităţilor desfăşurate în afara orelor de curs profesorii ar trebui să ţină 

cont de următoarele recomandări: 

   -oferiţi elevilor dotaţi o îmbogăţire pe orizontală şi pe verticală a materiei; 

   -încurajaţi lecturile suplimentare ; 

    -purtaţi discuţii asupra posibilităţii elevilor de a-şi organiza studiul individual şi de  a-şi organiza creativ timpul 

liber ; 

   -stimulaţi apariţia ,,hobby-urilor “; 

    -descoperiţi şi cultivaţi talente ; 

               Activitatea extracurriculară în sine, prin structură, conţinut specific, este firesc complementară activitaţii 

de învătţare realizată in şcoală. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea 

înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. 

Având un caracter atractiv,şcolarii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la 

astfel de activităţi. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat 

dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre 

acţiuni frumoase şi valoroase 
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Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, urmăresc 

lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, 

la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către activităţi utile care să întregească 

educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii.De aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de 

activitate care îmbracă cele mai variate  forme. 

Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul didactic, abordarea 

creatoare a temelor de către acesta  şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică şi dragoste pentru copii. 

                Astfel de activităţi se deosebesc de cele şcolare prin varietatea formelor  şi a conţinutului, prin durata 

lor, prin metodele folosite, prin utilizarea unei forme specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor şi prin 

raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi de prietenie dintre cadrele didactice şi elevi. 

                 Accepţiunea termenului are un sens foarte larg. În sens restrâns termenul se referă la toate manifestările 

organizate de şcoală, cu obiective educative şi recreative, care se desfăşoară în afara programului şcolar.Pot fi şi 

activităţi extraşcolare de masă - excursii, concursuri, spectacole, serbări etc.- sau activităţi extraşcolare în cercuri 

de elevi.În acest sens, termenul este echivalent cu educaţie extradidactică. Activităţile extracurriculare  se 

desfăşoară sub forme variate, ca de exemplu: activităţi artistice, ştiinţifice, activităţi sportive, obşteşti, turistice 

ş.a.m.d. Astfel de activităţi oferă numeroase prilejuri de afirmare a elevilor, de  dezvoltare a personalităţii acestora, 

întrucât lumea actuală este stăpânită de televizor sau de calculator 

               În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 

extracurriculare.Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să evite critica, în astfel 

de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. Şcoala trebuie  să stimuleze exprimarea 

potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze 

stabilirea unor  relaţii care să nu exagereze prin autoritate, să ofere ocazii  elevului de a lua singur decizii şi să 

stimuleze încrederea în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă. 

Activităţile şcolare chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe temeinice, a unor priceperi şi 

deprinderi, implicând în ansamblu o concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă şi chiar dacă duc la formarea şi 

dezvoltarea unei personalităţi creatoare, nu pot răspunde suficient dorinţei de cunoastere şi de creaţie - însuşiri 

caracteristice copiilor.  

                 Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea activităţii şcolare cu 

activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative .Desfăşurarea activitţăilor şcolare şi extraşcolare 

permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative.În acest cadru, şi educatorul îşi poate afirma 

spiritul novator, creativitatea didactică. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, urmăresc 

lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, 

la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către activităţi utile care să întregească 

educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii.De aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de 

activitate care îmbracă cele mai variate  forme. 
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MODALITĂŢI DE DEZVOLTARE A CREATIVITĂŢII LA PRESCOLARI PRIN 

JOCURI CREATIVE 
 

Prof. Înv. Preșcolar: Ștefan Elena Claudia 

Grădinița cu Program Prelungit ”Elena Farago”, Craiova 

 

           Jocul este domeniul principal în care se manifestă si se exersează imaginaţia, climatul psihologic cel mai 

favorabil al copilului prescolar pentru a se forma armonios. Prin joc copilul ne dăruieste tot ce are el mai bun, atat 

ca forţe fizice, cât si ca valori morale. El contribuie la formarea personalităţii copilului si creează o ambianţă de 

cooperare. 

Jocul este un mijloc foarte important de dezvoltare psihică multilaterală a copilului, 

devenind pe parcurs o formă de activitate tot mai complexă. 

Datorită schimbărilor care se produc în psihicul copilului, jocul prezintă o serie departicularităţi caracteristice. 

Jocul este cea mai sigură cale de acces la sufletul copilului, ocupând o poziţie privilegiată la această vârsă. 

Îmbinând armonios blândeţea cu exigenţa, am căutat ca, prin tot ceea ce fac să trezesc dorinţa copilului de a deveni 

https://www.didactic.ro/
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el însusi creator de frumuseţi. Pornind de la premisa ca jocul mobilizează personalitatea copilului, am găsit în 

acesta un excelent mijloc de a fructifica, stimula si consolida imaginaţia debordantă a prescolarului. 

Creativitatea constituie una dintre cele mai importante valori umane, sociale, educaţionale. Rolul creativităţii în 

procesul culturii si civilizaţiei este enorm iar în scoala contemporană este prezentă o vie preocupare pentru 

educarea creativităţii. Multă vreme creativitatea a fost considerată un har divin, har pe care îl aveau puţini oameni. 

Concepţia conform căreia talentele si geniile sunt înnăscute a fost depăsită. Acestea sunt rezultatul interacţiunii 

dintre influenţa mediului si a eredităţii, dintre învăţare, maturizare si dezvoltare. 

Creativitatea înseamnă îndrăzneală, tot ceea ce este nou este incert şi neconformist. Pentru a se putea avânta în 

necunoscut, copilul trebuie să dispună de acea libertate interioară, de acel sentiment de siguranţă, provenite din 

lumea sa înconjurătoare. Lipsa de creativitate se datoreşte însă unei insuficiente înţelegeri a fenomenelor, lipsei 

sentimentului de libertate interioară sau lipsei de stabilitate a condiţiilor externe. Creativitatea înseamnă 

posibilitatea de comunicare: copilul se află într-un contact continuu cu lumea sa interioară şi cu lumea sa 

exterioară.  

Curiozitatea şi setea de cunoaştere ne face receptivi faţă de lumea exterioară. Libertatea interioară face posibilă 

folosirea cunoştinţelor acumulate de către lumea trăirilor noastre subiective.  

                 Copilul care îşi manifestă permanent mirarea şi surpriza, încercând să surprindă ineditul lumii, 

neinfluenţat este considersat prototipul creativităţii. 

Copilul preşcolar este prin natura sa un creativ datorită imensei sale curiozităţi, a freamătului permanent pentru a 

cunoaşte tot ceea ce se petrece în jurul său. 

 În perioada preşcolară imaginaţia se exprimă viu prin tot ceea ce face copilul la grădiniţă la toate activităţile. 

Preşcolaritatea reprezintă vârsta la care este imperios necesar stimularea potenţialului creativ al copilului, 

nevidenţiat sau neexprimat prin cunoaşterea şi stimularea aptitudinilor, prin mobilizarea resurselor latente prin 

susţinerea manifestaţilor printr-o motivaţie intrinsecă. 

Activitatea didactică trebuie înţeleasă ca un act de creaţie nu ca un şir de operaţii şablon, de rutină. 

Copiii  au o creativitate fantastică înnăscută, dar care trebuie şlefuită! 

Desenul, pictura, modelajul, muzica, dansul, diferitele jocuri în aer liber sau acasă, la gradiniţă, toate au darul de a-

i ajuta să exprime emoţiile, gândurile şi sentimentele. Cadrul cel mai important de manifestare, dar şi de stimulare 

a potenţialului creativ este jocul, cu toate tipurile sale. Conduita creativă ludică este o premisă pentru viitorul 

comportament creativ care se va materializa în produse noi, originale, cu valoare socială. Prin joc, copilul poate fi 

oricine îşi doreşte, poate inventa jocuri de rol, poate crea personaje etc. Poveştile, memorizările, lecturile după 

imagini, toate au rolul de a stimula creativitatea preşcolarilor. Un exerciţiu util pentru dezvoltarea creativităţii 

copilului, îl poate reprezenta continuarea unei poveşti fascinante , găsirea unui alt final sau creearea unei poveşti 

pe baza unui şir de ilustraţii! Creativitatea le este stimulată, dezvoltându-le, în primul rând, încrederea în ei, în 

ceea ce pot oferi, respectându-i pentru frumuseţea şi unicitatea lor. 

Un cadru didactic poate să încurajeze şi să stimuleze creativitatea copiilor preşcolari astfel : 

– prin creearea unui mediu adecvat preşcolarului, în care jocul să se desfaşoare fără restrângeri; 

– prin libertate de exprimare ( libertatea nu trebuie să fie îngrădită); 

– prin diverse ateliere de creaţie ( pe cât posibil aceste ateliere să se realizeze şi împreuna cu părinţii); 

– prin adaptarea  ideilor copilului , încât să se potrivească cu cerintele educatorului); 

– încurajând procesul de creaţie, indiferent de rezultat. 

Cultivarea creativităţii în mintea şi sufletul copiilor preşcolari este o necesitate şi se impune din ce în ce mai mult 

într-o societate în plină mişcare. 
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Un număr tot mai mare de educatori recunoaşte faptul că elevii care beneficiază exclusiv de pregătire 

şcolară pot fi „neechipaţi“  pentru provocările viitoare, atât ca indivizi, cât şi ca membrii  ai societăţii. Nu este 

suficient doar ca mintea să fie hrănită. 

Astfel putem constata că majoritatea dintre noi neglijăm aspectul emoţional al inteligenţei  

noastre, considerând că, inteligenţa academică este cea care primează în dobândirea performanţei,  nerealizând 

faptul că există şi o  inteligenţă emoţională. 

Studiile arată că inteligenţa emoţională este cel mai bun predictor pentru achiziţiile viitoare ale copiilor, 

pentru succes, faţă de inteligenţa tradiţională, cognitivă şi abilităţile tehnice. 

Dinamica  schimbărilor  sociale  contemporane  solicită  o  bună  capacitate  de  adaptare  a individului la 

mediu care se poate realiza numai dacă înţelegem rolul extra 

ordinar pe care îl are folosirea inteligentă a emoţiilor. Teoriile moderne despre inteligenţă s-au dezvoltat prin 

observarea faptului că persoana, de-a lungul vieţii,este într-o permanentă dezvoltare. Pentru a avea succes trebuie 

să îndeplinească anumite  condiţii. Aceste condiţii de obţinere a succesului în viaţă depind de abilităţi care se 

formează pe tot parcursul educaţiei formale sau cel puţin ar trebui să fie urmărite ca obiective, dincolo de 

discipline. 

Din lucrările oamenilor de ştiinţă despre inteligenţă se observă interesul special acordat  inteligenţei emoţionale şi 

sociale  care se referă la abilitatea de a te înţelege pe tine şi de a-i înţelege pe ceilalţi. 

Un număr tot mai mare de educatori şi cercetători în domeniul educaţiei recunosc faptul că la sfârşitul 

anilor de şcoală, absolvenţii sunt nepregătiţi să facă faţă provocărilor vieţii de fiecare zi, atât  la  nivel  personal, 

cât  şi  ca  membrii  ai  societăţii.  Abordarea  prin  excelenţă  cognitivă  a  demersurilor  curriculare  şi  didactice  

nu  este  suficientă  pentru  a  avea  succes  şi  a  fi  fericit. 

În  consecinţă, la ora actuală, aria învăţării emoţionale se dezvoltă pe baza cercetărilor în domeniu, 

respectiv al noilor teorii privind natura emoţiilor şi a inteligenţei în relaţie cu succesul şi fericirea.  

Prin învăţare socială şi emoţională, inteligenţa emoţională a indivizilor este dezvoltată, constituind un bagaj 

enorm pentru viitorul lor personal şi profesional. 

Termenul  de inteligenţă emoţională a fost formulat pentru prima dată în S.U.A. de Wayne Leon Payn e în 

anul 1985, care considera că „inteligenţa emoţională implică o relaţionare creativă cu stările de teamă, durere şi 

dorinţă” (cf. M. Roco, 2001). 

Cel mai important element al inteligenţei emoţionale îl constituie emoţiile Ele sunt foarte importante 

deoarece asigură:  

Supravieţuirea 

– emoţiile noastre ne atenţionează atunci când ne lipseşte impulsul natural;  

- când ne simţim singuri, ne lipseşte nevoia de a comunica cu alţi oameni; când ne este frică ne simţim 

respinşi, lipseşte nevoia de a fi acceptaţi. 

Luarea  deciziilor 

–sentimentele  şi  emoţiile  reprezintă  o  valoroasă  sursă  de  informaţii, ajutându-ne să luăm hotărâri.  

Stabilirea limitelor 

– sentimentele noastre ne ajută să tragem nişte semnale de alarmă atunci când ne deranjează comportamentul 

unei persoane. Dacă învăţăm să ne încredem în ceea ce simţim şi să fim fermi în a exprima acest lucru, 

putem înştiinţa persoana respectivă de faptul că ne simţim incomod, de îndată ce devenim conştienţi de 

acest fenomen. Acest lucru ne va ajuta în trasarea graniţelor care sunt necesare pentru protejarea sănătăţii 

noastre mintale. 

Comunicarea 

– sentimentele  noastre  ne  ajută  să  comunicăm  cu  ceilalţi.  În  cadrul  comunicării  dintre  oameni,  

comunicarea  nonverbală  reprezintă  cel  puţin  60%,  iar  adevărul  în  

privinţa emoţiilor se află mai mult în „cum” spune persoana decât în  „ceea ce” spune ea. De  

exemplu, expresia feţei noastre poate exprima o gamă largă de sentimente: teamă, bucurie, surpriză, supărare, 

dezgust, furie etc. Dacă suntem mai abili în arta comunicării verbale,  

vom fi în stare să exprimăm mai mult din nevoile noastre emoţionale, având astfel posibilitatea de a le simţi mai 

bine.  

În  anii  „80,  Howard  Gardner,  în  teoria  inteligenţelor  multiple  a  identificat  

inteligenţa interpersonală şi inteligenţa  intrapersonală,  care  combinate, reprezintă  ceea  ce  nouă  ne  este 

cunoscut astăzi sub numele de inteligenţa emoţională (IE). 

Howard Gardner, pornind de la ideea existenţei unor inteligenţe diferite şi autonome ce conduc  la  

modalităţi  diverse  de  cunoaştere,  înţelegere  şi  învăţare,  a  elaborat  în  1985  “Teoria inteligenţelor multiple”, 

considerată cea mai importantă descoperire din domeniul psihopedagogiei după teoria lui Jean Piaget. După 

Gardner, cele opt tipuri de inteligenţă sunt: verbală/lingvistică, matematică/logică,  vizuală/spaţială,  
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corporală/kinestezică, ritmică/muzicală,  interpersonală, intrapersonală şi naturistă,  fiecare  având  caracteristici  

proprii  şi  preferând  un  anumit  tip  de persoană.  
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ROLUL  ACTIVITĂŢILOR  EXTRACURRICULARE ÎN                  

DEZVOLTAREA  PERSONALITĂŢII  COPILULUI  
 

Prof. înv. Preșcolar IGNĂTESCU  VERONICA                         

                                                  Colegiul  Național “Frații Buzești” Craiova, jud. Dolj 

1. Importanţa studierii şi cunoaşterii personalităţii copilului 

 În 

orice domeniu de activitate este necesară cunoaşterea proprietăţilor materialului de prelucrat, pentru a utiliza 

uneltele cele mai potrivite şi tehnologia adecvată. Această cerinţă se impune cu atât mai mult în domeniul 

educaţiei , unde se modelează ,,materialul” uman care are o multitudine diversă de variante comportamentale ce 

cu greu pot fi prevăzute, unele fiind chiar imprevizibile. 

       Necesităţile curente ale activităţii instructiv – educative impun cerinţa de a cunoaşte cât mai bine 

personalitatea fiinţei umane pe care o prelucrăm, pentru a găsi mijloacele şi strategiile cele mai eficiente. 

 Studierea şi cunoaşterea personalităţii celor care intră sub incidenţa educaţiei se impune şi pentru 

depistarea cât mai timpurie a copiilor dotaţi şi supradotaţi şi pentru dirijarea educării şi instruirii lor. 

 Cunoaşterea potenţelor individuale ale elevului, a înclinaţiilor şi aspiraţiilor lui ajută la orientarea fiecăruia 

către tipul şi profilul de şcoală cel mai potrivit, la îndrumarea către profesia în care se va putea realiza 

optimal.idenţa educaţiei se impune şi pentru depistarea cât mai timpurie a copiilor dotaţi şi supradotaţi şi pentru 

dirijarea educării şi instruirii lor. 

 Problema studierii şi cunoaşterii personalităţii copilului trebuie pusă astăzi în termeni noi, mult mai largi, 

mai bogaţi şi mai diverşi, pentru a depăşi încadrarea trăsăturilor personalităţii în tipare preconcepute. 

         

        2.Activităţile extracurriculare 

 Ca fiind parte integrantă a procesului instructiv-educativ ,activităţile extracurriculare trebuie să respecte 

reperele oricărei activităţi didactice : 

a)comunicarea in cadrul căreia se asigură climatul educational,individualizarea comunicării si modalităţile 

comunicării ; 

b)etica relaţiilor profesor-elev bazate pe valori,conduită,considerarea elevului ca partener educaţional; 

c)strategii de management :I-proiectarea activizăţii –stabilirea realistă a obiectivelor ,actualizarea 

conţinutului de învăţare în funcţie de cunoştinţele elevilor,adaptarea conţinutului la particularităţile cognitive 

,selectarea metodelor participative pentru valorificarea potenţialului creativ, selectarea tehnicilor de lucru 

diversitatea şi atractivitatea activităţilor,utilizarea adecvată a tehnicilor auxiliare ; 

                                                     II –implementarea –parcurgerea etapelor de învăţare –proiectare ,adaptarea 

la contexte,gestionarea corectă a metodelor si tehnicilor de lucru,gestionarea eficientă a timpului,claritatea 

explicatiilor si cerinţelor ,transformarea elevilor din consumatori de informaţie în producători de informaţie ; 

d)evaluarea –proiectarea activităţilor de evaluare corespunzătoare,,selectarea eficientă a metodelor de evaluare 

în vederea obţinerii unui feed- back rapid asupra atingerii obiectivelor ,diversificarea metodelor şi tehnicilor de 

evaluare ,prezenţa elementelor de noutate şi inovaţie în produsele copiilor; 

    A). ACTIVITĂŢI DE PROTECŢIA PERSOANEI : în cadrul cărora se pune accent         pe educaţie 

rutieră,educaţie P.S.I., norme elementare de protecţie civilă; 

Periodic responsabilii acestor activităţi se intâlnesc cu elevii ,afişează noi articole la gazetele destinate acestor 

activităţi ; 

B).ACTIVITĂŢI IGIENICO-SANITARE:,,Cum ne pregătim locul de muncă?,Cum ne pregătim pentru 

scoală?,Ne preocupăm pentru o viaţă sănătoasă !etc.O parte din clasele de la învăţământul primar şi toate 
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clasele de la gimnaziu au ca obiect obţional Educaţia pentru sănătate în cadrul căreia în afara orelor de curs se 

fac şi concursuri gen ,,Cine ştie câştigă “ 

C).ACTIVITĂŢI CULTURAL-EDUCATIVE:în cadrul cărora diferenţiem următoarele paliere : 

*activităţi educative axate pe zile tematice cuprinse şi în Calendarul U.N.E.S.C.O.Ziua Mondială a 

Pământului,Ziua Mondială a Sănătăţii,Ziua Mondială pentru Climă.,Ziua Mondială a Protecţiei Naturii şi 

Mediului Înconjurător ,Ziua Mondială  a Nutriţiei ,Ziua Internaţională a Copilului,Ziua Europei etc, 

* activităţi dedicate evenimentelor naţionale şi locale .În cadrul acestora din urmă ,am marcat de fiecare dată 

în cadrul şcolii prin careuri,programe artistice ,expoziţii de desene , :15 ianarie, 24 ianuarie,8 martie,ziua 

înălţării eroilor etc . *activităţi desfăşurate în parteneriat cu muzeul sătesc ,,Căsuţa răzeşului “şi Asociaţia 

,,Tninere Vlăstare 2000” în cadrul cărora se accentuiază pe conservarea datinilor si obiceiurilor naţionale şi 

locale .Tot aici un rol important îl au şi şezătorile în care se îmbina utilul cu plăcutul şi literatura . 

D).ACTIVITĂŢI SPORTIV –TURISTICE :cu accent pe intreceri sportive de 1 Iunie,vizite , excursii,etc 

E).ACTIVITĂŢI DE CUNOAŞTERE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR :excursii de observare a mediului 

înconjurător cu schimbările din natură din anotimp în anotimp ,de îngrijire a parcului şcolar  

F)ACTIVITATEA DE REDACTARE A REVISTEI  SCOLARE :se desfăşoară lunar ,sunt antrenaţi elevi 

în culegerea şi redactarea articolelor .De asemeni elevii participă şi la activităţi de popularizare a revistei în 

comunitate  

Bibliografie : Gordon W.Allport -,,Structura şi dezvoltarea personalităţii 

                      Revista ,,Învăţământul primar nr 3-4 ,1999 ed Discipol” 

 

 

 

ROLUL ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE IN FORMAREA SI 

DEZVOLTAREA ARMONIOASA A PRESCOLARILOR 
 

Prof. Albu Anda Maria,  

Grădiniță cu Program Prelungit ,, Petrache Poenaru”, Craiova 

 

Motto: 

“Să nu-i educăm pe copii noştri pentru lumea de azi, această lume nu va mai exista cand ei vor fi mari şi 

nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. 

Atunci să-i învăţăm să se adapteze.”.Maria Montessori-,,Descoperirea copilului’’. 

 

           În orice domeniu de activitate este necesară cunoaşterea proprietăţilor materialului de prelucrat,pentru a 

utiliza uneltele cele mai potrivite şi tehnologia adecvată.Această cerinţă se impune cu atât mai mult în domeniul 

educaţiei,unde se modelează ,,materialul’’ uman,care are o multitudine diversă de variante comportamentale ce cu 

greu pot fi prevăzute,unele fiind chiar imprevizibile. 

Necesităţile curente ale activităţii instruciv-educative impun cerinţa de a cunoaşte cât mai bine 

personalitatea fiinţei umane pe care o prelucăm,pentru a găsi mijloacele şi srategiile  cele mai eficiente.Studierea şi 

cunoaşterea personalităţii celor care intră sub incidenţa educaţiei se impune şi pentru depistarea cât  mai timpurie a 

copiilor dotaţi şi supradotaţi şi pentru dirijarea educării şi instruirii lor. 

            Cunoaşterea potenţelor individuale ale copilului trebuie pusă astăzi în termeni noi ,mult mai largi,mai 

bogaţi şi mai diverşi,pentru a depăşi încadrarea trăsăturilor personalităţii în tipare preconcepute . 

Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric 

comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul 

educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia 

extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în 

formarea personalităţii tinerilor. În grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se 

pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 

personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, 

fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea finalităţilor educaţionale impune 

îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie 

complementară, apare ca o necesitate. Ştefan M. precizează că oricât ar fi de importantă educaţia curriculară 

realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 

Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de 

învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării copiilor. 
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 D

upă o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educaţia de dincolo de procesul de 

învăţământ, apare sub două aspecte principale: educaţia informală – reprezintă influenţa incidentală a mediului 

social transmisă prin situaţiile vieţii de zi cu zi - şi educaţia non-formală, care se realizează fie în sistemul de 

învăţământ, fie în cadrul unor organizaţii cu caracter educativ. 

            Ca parte integrantă a procesului instructiv-educativ,activităţile extracurriculare trebuie să respecte reperele 

oricărei activităţi didactice: 

a)COMUNICAREA-în cadrul căreia se asigură climatul educaţional,individualizarea comunicării şi modalităţile 

comunicării; 

b)ETICA RELAŢIILOR EDUCATOARE-COPIL bazate pe valori, conduită,  considerarea  copilului ca partener 

educaţional; 

c)STRATEGII DE MENEGEMENT: 

                     I-PROIECTAREA ACTIVITĂŢII-stabilirea realistă a obiectivelor,actualizarea  conţinutului de 

învăţare în fucţie de cunoştinţele copiilor,adaptarea conţinutului  la particularităţile cognitive ,selectarea tehnicilor 

de  lucru,diversitatea şi atractivitatea activităţilor,utilizarea adecvată a tehnicilor auxiliare; 

                    II-IMPLEMENTAREA-parcurgerea etapelor de învăţare-proiectare,adaptare la contexte,gestionarea 

corectă a metodelor şi tehnicilor de lucru,gestionarea eficientă a timpului,claritatea explicaţiilor şi cerinţelor 

,transformarea copiilor din  consumatori de informaţie în producători de informaţie; 

d)EVALUAREA-proiectarea activităţilor de evaluare corespunzătoare,selectarea eficientă a metodelor de evaluare 

în vederea obţinerii unui feed-back rapid asupra atingerii obiectivelor,diversificarea metodelor şi tehnicilor de 

evaluare,prezenţa elementelor de noutate şi inovaţie în produsele copiilor; 

                   Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţa au conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, 

tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea comunităţii 

locale. 

Activităţile extracurriculare de masă reprezintă activităţi care cuprind aproape întreaga masă a copiilor dintr-o 

grupă, mai multe grupe, sau chiar grupe de copii din mai multe gradinite . Aceste activităţi le oferă destindere, 

recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a 

aptitudinilor. Aceste activităţi au caracter ocazional şi iau forme foarte variate. 

- sărbătorirea zilei de naştere a unui copil la care participă colegi din toată grădiniţa; 

- aniversarea zilei de naştere a unor copii care au frecventat grădiniţa şi acum sunt la şcoala primară; 

- vizionarea în grup a unor spectacole la teatrul de păpuşi;  

- vizitarea centrului de plasament;  

- excursii; 

- plimbări în parc; 

- vizită la diferite muzee. 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la 

educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii cunosc locul natal în 

care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu trecutul şi prezentul ei. Prin 

excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă 

scriitori şi artişti. 

Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie. Serbările pot lua forme 

variate, de la solemna evocare istorică la un vesel carnaval. La pregătirea şi realizarea serbărilor, copiii participă 

cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a oferi spectatorilor momente de ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, 

făcându-le viaţa mai frumoasă, mai plină de sens. 

-Ziua familiei, Ziua copilului, Sfârşit de an. 

-Serbări cu caracter istoric, cultural, comemorativ si religios: Ziua recoltei, Sf. Nicolae, Crăciun, Paşti, 1 

Decembrie, 24 Ianuarie, Ziua lui Eminescu, Ziua Europei, Carnaval; 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la dezvoltarea 

armonioasă a personalităţii copiilor. 

La copilul de vârstă preşcolară este strâns legată de activităţile desfăşurate în grădiniţă şi în afara ei sub 

forma jocului, a învăţăturii şi a muncii. Tocmai de aceea, o mare grijă trebuie acordată particularităţilor de vârstă şi 

individuale ale copilului. 

          Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda 

cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului 

respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată 

progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”. 
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Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm grădiniţa cu 

viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, important este să nu uităm că una 

din trebuinţele principale ale copilului este jocul.  

 Jo

cul – activitate recreativ – instructivă, prilej de activizare şi dezvoltare a creativităţii. 

 Jo

curile şi distracţiile sunt mai intense la vârstele copilăriei şi tinereţii. Ştim cu toţii că orice copil de vârstă ante sau 

preşcolară se joacă tot timpul. Acestea le conferă conduitelor lor multă flexibilitate şi mai ales le dezvoltă 

imaginaţia şi creativitatea; tot prin joc este exprimat şi gradul de dezvoltare psihică.  

 Jo

cul presupune un plan, fixarea unui scop şi fixarea anumitor reguli, ca în final să se poată realiza o anumită acţiune 

ce produce satisfacţie. Prin joc se afirmă eul copilului, personalitatea sa. Adultul se afirmă prin intermediul 

activităţilor pe care le desfăşoară, dar copilul nu are altă posibilitate de afirmare decât cea a jocului. Mai târziu, el 

se poate afirma şi prin activitate şcolară.  

 Co

piii care sunt lipsiţi de posibilitatea de a se juca cu alţi copii de vârstă asemănătoare fie din cauză că nu sunt 

obişnuiţi, fie din cauză că nu au cu cine, rămân nedezvoltaţi din punct de vedere al personalităţii. Jocul oferă 

copiilor o sumă de impresii care contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor despre lume şi viaţă, totodată măreşte 

capacitatea de înţelegere a unor situaţii complexe, creează capacităţi de reţinere stimulând memoria, capacităţi de 

concentrare, de supunere la anumite reguli, capacităţi de a lua decizii rapide, de a rezolva situaţii – problemă, într-

un cuvânt dezvoltă creativitatea.

 Pe

ntru copil, jocul presupune de cele mai multe ori, pe lângă consumul nervos chiar şi cele mai simple jocuri, şi efort 

fizic, spre deosebire de persoanele adulte unde acesta lipseşte cu desăvârşire. 

 Ex

istă câteva lucruri de remarcat: în primul rând, jocul fortifică un copil din punct de vedere fizic, îi imprimă gustul 

performanţelor precum şi mijloacele de a le realiza. În al doilea rând, jocul creează deprinderi pentru lucrul în 

echipă, pentru sincronizarea acţiunilor proprii cu ale altora, în vederea atingerii unui scop comun. În al treilea rând, 

jocul provoacă o stare de bună dispoziţie, de voie bună, oferindu-i copilului posibilitatea de a uita pentru un timp 

de toate celelalte şi de a se distra, dându-i parcă mai multă poftă de viaţă. 

 În 

joc, copilul îşi dă frâu liber imaginaţiei. Jocurile spontane reliefează capacitatea de creaţie a copilului, capacitate 

bazată pe propria experienţă, îmbogăţită cu noi elemente, corespunzătoare dorinţelor sale. 

 Ac

tivităţile extraşcolare -  prilej de activizare şi de dezvoltare a creativităţii. 

 În 

orice tip de activitate extraşcolară, fie că este vorba de drumeţie, vizita într-un atelier de creaţie, un muzeu, un loc 

istoric, o excursie de mică sau mare anvergură este necesar să antrenăm trei factori implicaţi în actul educaţional: 

preşcolarii – prin responsabilităţi asumate atât individual, cât şi în grup; 

familie – prin susţinere morală, financiară, sau chiar implicate în organizarea activităţilor; 

grădiniţa – prin obţinerea avizelor necesare deplasării, elaborarea strategiilor didactice, realizarea unităţii dintre cei 

doi factori, finalizarea activităţii întreprinse. 

Acest tip de activitate îi antrenează pe copii în activitatea de învăţare, îi apropie de grădiniţă, îi determină să o 

îndrăgească. Chiar ei propun, cer aşteaptă şi se implică în realizarea acestui tip de activitate. 

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi 

momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 

În cadrul acestor activităţi copii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 

colecţii, să sistematizeze date,, învaţă să înveţe’’. 

Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se 

autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască preşcolarii, 

să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al grădiniţei şi 

al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă. 

           În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date educatorilor următoarele îndrumări: gândirea 

creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat modul variat de abordare 

a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor. Preşcolarii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire 

independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a 
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găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca 

educatoarea  însăşi să fie creativa. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea 

înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter 

atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat 

dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre 

acţiuni frumoase şi valoroase. 

              În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 

eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie,adoptând el în primul rând o atitudine  creatoare,atât 

în modul de realizare al activităţii,cât şi în relaţiile cu copii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită 

stimularea creativă a copiilor. 
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ROLUL EXCURSIILOR SI AL TABERELOR SCOLARE 

IN DEZVOLTAREA COPIILOR 

Prof. inv. presc. Toncea Camelia 

Prof. inv. presc. Bacioiu Andreea 

Grădiniță p.p. “Curcubeul copilariei” Craiova 

 

Excursiile și taberele școlare sunt deosebit de importante în dezvoltarea armonioasă a copiilor. Acestea 

reprezintă o excelentă îmbinare între programe culturale, educative și multe activități în aer liber. Aici, copiii 

vizitează anumite obiective turistice, desfășoară activități de dezvoltare personală, pictează, confecționează măști, 

fac drumeții în masive muntoase, se inițiază în tehnica de escaladă și alpinism, în tehnici de orientare în pădure, 

învață să construiască, în echipă, adăposturi având ca materiale din natură crengi și frunze, dansează, cântă. 

Reușesc, astfel, să-și pună în valoare abilitație și să-și cultive propriile talente. 

Ieșirile de acest gen îi fac pe copii să se accepte unul pe celălalt, să se ajute între ei și, nu în ultimul rând, să 

se înțeleagă unii pe ceilalți. Lucrând în echipă, își dau seama că reușita ține de alegerea, în prima instanță, a unui 

“căpitan” care să conducă pe întreaga activitate, de o bună colaborare și de o maximă implicare a tuturor celor 

prezenți în rezolvarea unei sarcini. Totodată, părerea celor din echipă este importantă, iar decizia luată trebuie să 

fie în raport cu nevoile existente în anumite situații. Copiii reușesc împreună să treacă peste momente dificile și, în 

cazul unor competiții, acceptă, cu fruntea sus, înfrângerea, fără a încerca să găsească vinovați sau se bucură cu toții 

de victorie, încurajându-se unul pe celălalt și fiind mândri de munca lor. 

Tot în timpul excursiilor și al taberelor, copiii primesc lecții practice în care învață cum să cheltuiască banii 

și ce trebuie făcut astfel încât aceștia să ajungă pentru toată perioada șederii lor în acel loc. Totodată, cei mici 

învață să-și ordoneze lucrurile, să facă curățenie în camera în care stau și să-și facă singuri patul. 

Astfel spus, ieșirile de acest gen îi ajută pe copii să devină independenți și să aibă încredere în propriile 

forțe. 

 

PROIECT   DE   EXCURSIE 

PROIECTAREA UNEI ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE 

ORGANIZATE ÎN AFARA GRĂDINIŢEI 
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DATA ŞI DURATA EXCURSIEI: 27 mai 2018 ; o zi  

ITINERAR:  Craiova – Curtea de Argeş- Mănăstirea, Curtea Domnească, Fântâna lui Manole – Barajul Vidraru – 

plimbare cu vaporaşul pe lac - Craiova 

TIPUL EXCURSIEI:  excursie tematică de dobândire de cunoştinţe 

GRUPA:  MARE „IEPURAŞII” 

ORGANIZATOR:   Prof. inv. preşc. TONCEA IULIANA CAMELIA  

  

 Pr

of. Inv. Presc. BACIOIU ANDREEA SIMONA  

SCOP  :  îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor cu privire la unele obiective istorice – manăstirea Curtea de Argeş, 

cunoaşterea legendei lui Manole, cunoaşterea importanţei Barajului Vidraru, familiarizarea copiilor cu frumuseţile 

zonelor prin care trec; 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:   La sfârşitul excursiei, copilul trebuie: 

 Să indice itinerarul excursiei; 

 Să comunice între ei; 

 Să explice, prin exemple, ce au văzut la Curtea de Argeş; 

 Să cunoască legenda lui Manole; 

 Să aprecieze frumuseţile zonei montane în timpul plimbării cu vaporaşul pe lacul Vidraru; 

 Să valorifice intra-  şi interdisciplinar conţinutul informaţiilor dobândite anterior; 

 

PREGĂTIREA EXCURSIEI 

 

1.  Anunţarea excursiei: Cu o lună înainte de data efectuării ei, este anunţată excursia pe care o vor face copiii la 

Barajul Vidraru; 

 

2.  Asigurarea măsurilor organizatorice corespunzătoare:  
 se va asigura contactul cu Agenţia de turism pentru alegerea mijlocului de transport şi stabilirea 

costului excursiei, locul unde participanţii la excursie vor servi masa;  

 se va lua legătura cu proprietarul vaporaşului cu care se organizează plimbarea pe lacul Vidraru 

pentru rezervare în ziua excursiei 

 se va organiza colectivul, stabilindu-se riguros modul de deplasare, cine îi însoţeşte pe copii; se 

vor face exerciţii fizice corespunzătoare pentru pregătirea fizică necesară excursiei 

 

3.  Pregătirea copiilor pentru această excursie se face în cadrul unei activităţi sau într-o şedinţă specială de 

instructaj, cu ocazia căreia educatoarea arată scopul excursiei, traseul cu punctele cele mai importante. Se 

precizează echipamentul adecvat acestei activităţi extraşcolare. 

           Copiii sunt însoţiţi de educatoare, de o asistentă medicală din rândul părinţilor care va avea asupra ei trusa 

de prim ajutor, şi de  părinţi sau bunici. 

            Se stabileşte mijlocul de transport – autocarul – preţul biletelor, banii necesari pentru mici cheltuieli,  

pentru vizitarea principalelor obiective turistice, pentru plimbarea cu vaporaşul;  

precum şi clarificarea importanţei  anumitor puncte de pe traseu; 

 

DESFĂŞURAREA EXCURSIEI 

      La data şi la ora fixată ( 27 mai 2018, ora 07,15 ), copiii se adună în curtea grădiniţei. Se face prezenţa, se 

verifică costumaţia (să aibe pelerine pentru ploaie, adidaşi, şepci cu cozorog, în caz că este foarte cald, etc.), se 

reamintesc regulile excursiei (să stea pe scune în timpul deplasării, să urce în autocar prin uşa din faţă, să coboare 
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prin uşa din spate, să stea în permanenţă în rând, să spună ceea ce doresc) apoi  se deplasează la autocar. Se anunţă 

itinerarul Craiova- Curtea de argeş –Barajul Vidraru - Craiova şi se asigură că au reţinut regulile excursiei. 

      În 

timpul deplasării cu autocarul le vom asigura o atmosferă de voioşie, prin antrenarea copiilor la diverse jocuri 

muzicale, cântece de drumeţie, concursuri de ghicitori, folosind staţia de amplificare a autocarului. 

    

În acelaşi timp, se observă principalele obiective pe lângă care trec cu autocarul. Li se explică copiilor de ce stăm 

la semafor, ce este o intersecţie, de ce nu putem opri unde dorim noi, etc. 

     

 Aj

unşi la Curtea de Argeş principalul obiectiv al excursiei,  copiii vor vizita Mănăstirea, Curtea Domnească, Fântâna 

lui Manole, unde vor fi atenţi la explicatiile ghidului. Ne vom deplasa apoi spre Barajul Vidraru, unde avem 

planificată o plimbare cu vaporaşul . 

 

SISTEMATIZAREA CUNOŞTINŢELOR 

 

- Unde am călătorit în excursie ? 

- Ce am vizitat? 

- Unde va plăcut mai mult. De ce ? 

- Alcătuiţi un “Album al grupei” cu imaginile care v-au impresionat pe acest traseu. 

 

  

  

  

Rolul metodelor de lucru  non-formale asupra dezvoltării  personale a copiilor 

 

Profesor Învățământ Preșcolar: Burada-Iancu Delia-Cristina 

Grădinița cu Program Prelungit „Elena Farago”, Craiova 

 

Educaţia nonformală este importantă prin următoarele avantaje pedagogice: 

•   este centrată pe cel ce învaţă, pe procesul de învăţare, nu pe cel de predare solicitând în mod diferenţiat 

participanţii, 

•  dispune de un curriculum la alegere, flexibil şi variat propunându-le participanţilor activităţi  diverse şi atractive, 

în funcţie de interesele acestora, de aptitudinile speciale şi de aspiraţiile lor, 

•  creează ocazii de petrecere organizata a timpului liber, într-un mod plăcut, urmărind destinderea şi refacerea 

echilibrului psiho-fizic, 

•  este  nestresantă, oferind activităţi plăcute şi scutite de evaluări riguroase, în favoarea strategiilor de apreciere 

formativă, stimulativă, continuă, 

•   răspunde cerinţelor şi necesităţilor educaţiei permanente. 

Competenţele şi atitudinile dezvoltate elevilor în cadrul învăţării nonformale includ: competenţe interpersonale, 

capacitatea de lucru în echipă, încrederea în sine, disciplina, responsabilitatea, coordonare şi organizare, 

capacitatea de a rezolva probleme practice. Întrucât aceste competenţe au relevanţă crescută în dezvoltarea 

personală a individului, contribuind deopotrivă la participarea activă în societate, acestea ar trebui să fie 

complementare celor achiziţionate prin educaţia  formală.  

În cazul educaţiei nonformale accentul este pus pe învăţarea prin acţiune, învăţarea de la egali şi activitatea 

voluntară, mai degrabă decât învăţarea unor cunoştinţe din manuale şi alte surse scrise de învăţare. Întrucât 

educaţia  nonformală se bazează pe oferirea de situaţii de viaţă reală, care nu pot fi reproduse în clasă, instituţiile 

de educaţie formală ar trebui să coopereze cu furnizorii de educaţie  nonformală pentru a dezvolta activităţi 

extracurriculare, combinând cunoştinţele şi metodologiile specifice ambelor tipuri de educaţie, dar respectând 

principiile educaţiei nonformale. 

Mai jos sunt câteva exemple de activităţi utilizate pentru dezvoltarea abilităților sociale ale elevilor cu dizabilităţi. 

Abilitatea socială este definită drept capacitatea de a iniţia şi întreţine relaţii personale, de a fi acceptaţi si de a ne 

integra în grupuri, de a acţiona eficient ca membri ai unei echipe.  

Prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare interpersonală, putem preveni scăderea performanţelor 

şcolare, problemele emoţionale şi de comportament, dificultăţile de adaptare socială.  

“tehnica ziarului vorbitor”, prin care se cere elevilor la începutul unei ore să-şi exprime sentimentele 

produse de ziua respectivă acţionând asupra unui ziar pe care l-a primit de la profesor;astfel, ruperea ziarului poate 



126 
 

desemna sentimente de frustrare acumulate de elev.  

“grupurile zumzăitoare”: elevii sunt împărţiţi în grupe de câte patru persoane pentru a le permite si celor mai timizi 

s să-şi exprime opiniile. Rezultatele muncii în echipă vor fi prezentate de un singur elev, fără a se nominaliza 

elevii care au avut o anumită idee. La început prezentarea o vor face elevii care nu au probleme de comunicare; pe 

măsură ce elevii se vor familiariza cu această tehnică, sarcina prezentării rezultatelor finale va reveni si celor mai 

timizi. 

tehnica “Obiecte găsite”: Este o tehnică producătoare de amuzament şi energie, contribuind la dezvoltarea 

abilităţilor de comunicare şi negociere. Se va cere elevilor ca timp de câteva minute să iasă din clasă şi să revină 

aducând cu sine un obiect pe care l-au găsit în afara clasei. Ei au sarcina de a prezenta cât mai frumos obiectul 

respectiv şi, chiar mai mult, să convingă învăţătorul să îl cumpere. 

“ochelarii vorbitori”: Elevii sunt aranjaţi în cerc. O pereche de ochelari de soare va trece pe rând de la unul la 

celălalt. Unul dintre copii începe jocul purtând ochelarii. Vecinul din partea dreaptă spune: “Ochelari, ochelari, 

spuneţi ce vedeţi,Spuneţi ce vă place mai mult la mine.” Cel care poartă ochelarii trebuie să răspundă în numele 

lor. Va spune un lucru frumos, bun despre cel care a recitat versurile, apoi va trece ochelarii vecinului din partea 

stângă. Jocul continuă până ce toţi membrii cercului vor lua parte la el. 

“mângâierea îngerilor” (pe un fond muzical adecvat, copiii aşezaţi pe două rânduri faţă în faţă, având roluri de 

îngeri ating colegul care trece  încet, cu ochii închişi, prin  culoarul  rândului format. Prin atingere, copiii  transmit 

colegului  gânduri  de afecţiune, precum un înger. Prin acest exerciţiu – joc se  urmăreşte coeziunea 

clasei,  respectul faţă de ceilalţi, echilibru individual psihic). 

„desenul grupului” (realizarea unui desen în grup, pe o coală mare de hârtie, cu menţiunea ca fiecare să-şi aleagă 

un loc pentru a desena ce doreşte, astfel încât toţi să dispună de un spaţiu pentru desen în mod egal. Prin acest 

exerciţiu se urmăreşte libertatea de manifestare, colaborarea cu colegii de grup, antrenarea răbdării şi 

respectarea   regulilor de  grup). 

„rotaţia desenelor”(copiii aşezaţi în jurul unei mese, vor desena timp de 3-5 minute pe foile primite ce doresc. La 

comanda Stop! elevii vor da foaia colegului din dreapta care va desena ce doreşte timp de 5 min. Desenele se vor 

roti de la un coleg la altul, până vor reveni elevului – posesor. Prin acest exerciţiu se urmăreşte dezvoltarea 

abilităţilor de rezolvare a problemelor şi conflictelor, respectul faţă de colegii de grup, dezvoltarea creativităţii). 

Într-o şcoală a diversităţii, educaţia trebuie să pună accentul nu numai pe împărtăşirea unor noi modele de 

socializare şi de percepţie a propriei persoane, ci şi să faciliteze acceptarea unor diverse moduri de viaţă, situaţii, 

puncte de vedere, etc. 

Într-o lume perfectă deficienţa nu reprezintă un impediment, o lipsă, ci doar o altă faţă a normalităţii. Deseori 

comunitatea tinde să-i marginalizeze pe cei care sunt altfel. Persoanele cu deficienţe suferă nu atât din cauza 

deficienţei, cât din cauza atitudinii pe care cei din jur o au faţă de ea. Nu este suficient să spunem că au aceleaşi 

drepturi, ci trebui să le oferim şi aceleaşi şanse la integrarea în societate. Dacă persoanele cu dizabilităţi se 

străduiesc să ţină pasul cu societatea, oare cea din urmă la rândul ei, nu ar trebui să le ofere şansa de a evolua cât 

mai aproape de normal sub aspect fizic, psihic, personal, profesional şi social?  
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ROLUL  ŞI  IMPORTANŢA  ACTIVITĂŢILOR  EXTRACURRICULARE 
Prof. înv. preşc.: Moreanu Lavinia 

Grădiniţa cu P.P. „Sf. Ana” Craiova 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic 

nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”)  

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de schimbările fără 

precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe formativ. 
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Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul 

valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul 

educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor 

obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate în grădiniţă în afara activităţilor obligatorii sau activităţi desfăşurate 

în afara grădiniţei. Ele sunt activităţi extracurriculare şi se desfăşoară sub îndrumarea atentă a educatoarelor. 

Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia 

extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în 

formarea personalităţii tinerilor. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere oameni în a 

căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la 

dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi socioafectiv, 

pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

        Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă într-o lume dominată de mass media si ne referim la televizor, 

calculator şi internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor noştri în nişte persoane 

incapabile de a se controla comportamental, emoţional şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi intelectual. Se ştie că 

începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu 

obiectele şi fenomenele din natură.    

          Activităţile de acest gen  cu o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: 

plimbări, excursii, tabere, colonii. În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieţii sociale, copiii se 

confruntă cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind 

axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, preşcolarii îşi pot forma sentimente de respect 

şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi realizarile sale. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda 

cu mai multă creativitate şi sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar 

materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. Plimbările prin parc din 

această toamnă, frunzele ruginii, stolurile de păsări care se pregăteau de plecare, frumuseţea deosebită a acestui 

anotimp le vor rămâne în suflet celor mici, creându-le emoţii estetice. La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte 

receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legătură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. Ca 

educatoare, trebuie să oferim în mod gradat, în acord cu particularităţile de vârstă, cunoştinţe ştiinţifice, să 

organizăm activităţi educative privind protejarea mediului înconjurător: curăţarea parcului, a mediului de joacă, 

ocrotirea unor animale. 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la 

educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii cunosc locul natal în 

care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu trecutul şi prezentul ei. Prin 

excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă 

scriitori şi artişti. 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la dezvoltarea 

armonioasă a personalităţii copiilor. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc de a intui şi 

preţui valorile culturale, folclorice şi  istorice ale poporului nostru. 

Vizionările şi spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară în grădiniţe, prin care 

copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei.  

Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei 

deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că 

apelează, permanent, la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum şi a emisiunilor tv, poate constitui de 

asemenea o sursă de informaţii, dar în acelaşi timp un punct de plecare în organizarea unor acţiuni interesante. De 

exemplu: vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, urmată de discuţii pregătite 

în prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea unor aspecte educative, stimulează şi orientează copiii spre 

unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură, etc. 

Vizionarea filmelor şi a emisiunilor la televizor aduce copiilor o mare satisfacţie, prin faptul că arta 

filmului dă copiilor iluzia realităţii. 

Educatoarele au un rol deosebit de important în alegerea spectacolelor, la recomandarea emisiunilor de 

televiziune pentru copii şi selecţionarea emisiunilor, programelor distractive care au o influenţă pozitivă mai 

evident conturată. 
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       Activităţiile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în grădiniţă pe nivele de 

vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite de eroii neamului, la 

formarea, în sufletul copiilor, a unor sentimente morale, care se vor transforma în convingeri ferme pe parcursul 

procesului instructiv-educativ.             

În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 

eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, 

atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să 

permită stimularea creativă a elevilor. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 

extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să evite critica, în astfel 

de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv 
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ROLUL SI IMPORTANTA ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE 
 

Ed. POSA FLORENTINA 

GR. P.P. “CURCUBEUL COPILARIEI” CRAIOVA 

 

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de schimbările 

fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. 

Accentul trece de pe informativ pe formativ. 

Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul 

valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul 

educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Procesul educational din grădiniță presupune si forme de munca didactica complementara activitatilor 

obligatorii. Acestea sunt activitati desfasurate in grădiniță in afara activitatilor obligatorii sau activitati desfasurate 

in afara gradinitei. Ele sunt activitati extracurriculare si se desfasoara sub indrumarea atenta a educatoarelor. 

Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia 

extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în 

formarea personalităţii tinerilor. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere oameni în 

a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 

participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi 

socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

               Activitatile de acest gen  cu o deosebita influenta formativa, au la baza toate formele de actiuni turistice: 

plimbari, excursii, tabere, colonii.In cadrul activitatilor organizate in mijlocul naturii, al vietii sociale , copiii se 

confrunta cu realitatea si percep activ, prin actiuni directe obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind 

axate in principal pe viata in aer liber, in cadrul actiunilor turistice, prescolarii isi pot forma sentimental de respect 

si dragoste fata  natura, fata de om si realizarile sale. In urma plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu 

mai multa creativitate si sensibilitate , imaginea realitatii, in cadrul activitatilor de desen si modelaj , iar 

materialele pe care le culeg ,sunt folosite in activitatile practice, in jocurile de creatie. Plimbarile prin parc din 

aceasta toamna , frunzele ruginii ,stolurile de pasari care se pregateau de plecare,frumusetea deosebita a acestui 

anotimp le vor ramane in suflet celor mici , creandu-le emotii estetice.La varsta prescolara, copiii sunt foarte 

receptivi la tot ce li se arata sau li se spune in legatura cu mediul , fiind dispusi sa actioneze in acest sens . Ca 

educatoare, trebuie sa oferim in mod gradat , in acord cu particularitatile de varsta , cunostinte stiintifice , sa 

organizam activitati educative privind protejarea mediului inconjurator: curatarea parcului, , a mediului de joaca , 

ocrotirea unor animale . 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la 

educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii cunosc locul natal în 
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care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu trecutul şi prezentul ei. Prin 

excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă 

scriitori şi artişti. 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 

dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 

Vizitele la muzee, expozitii, monumente si locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc de a intuit 

si pretui valorile culturale, folclorice si  istorice ale poporului nostru. 

Vizionarile si spectacolele  constituie o alta forma de activitate extracurriculara in gradinite, prin care 

copilul face cunostinta cu lumea minunata a artei.  

Desi aceasta forma de activitate il pune pe copil in majoritatea cazurilor in rolul de spectator, valoarea ei 

deosebita rezida in faptul ca ea constituie o sursa inepuizabila de impresii puternice, precum si in faptul ca 

apeleaza, permanent, la afectivitatea copilului. 

Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum si a emisiunilor tv, poate constitui de 

asemenea o sursa de informatii, dar in acelasi timp un punct de plecare in organizarea unor actiuni interesante. De 

exemplu: vizionarea emisiunilor musicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, urmata de discutii pregatite 

in prealabil, pe langa faptul ca realizeaza completarea unor aspecte educative, stimuleaza si orienteaza copiii spre 

unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, picture, etc. 

Vizionarea filmelor si a emisiunilor la televizor aduce copiilor o mare satisfactie, prin faptul ca arta 

filmului da copiilor iluzia realitatii. 

Educatoarele au un rol deosebit de important in alegerea spectacolelor, la recomandarea emisiunilor de 

televiziune pentru copii si selectionarea emisiunilor, programelor distractive care au o influenta pozitiva mai 

evident conturate. 

       Activităţiile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în grădiniţă pe nivele de 

vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite de eroii neamului, la 

formarea , în sufletul copiilor, a unor sentimente morale , care se vor transforma în convingeri ferme pe parcursul 

procesului instructiv-educativ.             

In concluzie putem spune ca activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă 

căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  

modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită 

stimularea creativă a elevilor. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 

extracurriculare.Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să evite critica, în astfel 

de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 
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EDUCATIA NONFORMALA – O ALTFEL DE EDUCATIE 
Prof. Dascălu Bianca,G.P.P.Sfânta Lucia, Craiova 

            Nu de foarte mult timp educatia nonformala a inceput sa fie in voga si la noi in tara. Acest concept a aparut 

pentru prima data prin anii ’60 si venea ca o completare pentru educatia formala, adica aceea predata in institutele 

de invatamant. 

          O definitie universal acceptata a educatiei nonformale inca nu exista, insa este inteleasa ca “orice actiune 

organizata in afara sistemului scolar, prin care se formeaza o punte intre cunostintele predate de profesori si 

punerea lor in practica” .Prin intermediul acestui tip de educatie intram in contact cu o noua abordare a invatarii, 

pusa in aplicare prin activitati placute si motivante.      

              Principalele aspecte care atrag la educatia nonformala sunt caracterul voluntar al acesteia pe de-o parte, 

dar si faptul ca se bazeaza mai mult pe practica decat pe teorie. Desi se desfasoara totul intr-un mod organizat, 

persoana in cauza alege de bunavoie sa se implice, fara sa astepte in schimb recompense financiare sau 

recompense specifice educatiei formale: notele. De asemenea nu se aplica nici pedepse, cum ar fi absentele, 

scaderea notei la purtare si altele. Exista totusi obiective clare de invatare atasate activitatilor desfasurate intr-un 

cadru nonformal, dar atingerea lor se realizeaza intr-un alt mod decat acela al predarii, care este metoda de baza 

din institutele de invatamant. 
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Contrastand metoda de invatare de mai sus, educatia nonformala ofera posibilitatea unor altfel de metode, 

interactive si diversificate, pentru obtinerea unor cunostinte si aptitudini noi, cat si pentru punerea acestora in 

practica. Cateva exemple de metode folosite in contextul nonformal pot fi: 

 activitati de team building  

 jocuri de rol 

 dezbateri 

 brainstorming 

 jocuri de improvizatie 

Selectarea metodelor depinde, desigur, de scopul activitatii respective. 

Exista mai multe avantaje ale implicarii in diferite organizatii care se ocupa cu educatia nonformala. 

Primul ar fi acela ca apar tot felul de oportunitati care iti ofera noi perspective, noi experiente si te ajuta in acest fel 

sa cresti pe plan personal. 

                Alte avantaje sunt libertatea foarte mare care iti este oferita, dar si faptul ca iti poti exprima propriile 

idei, poti auzi altele noi, si cel mai important e ca poti invata doar ceea ce iti place, nu esti obligat in niciun fel sa 

asimilezi lucruri care nu corespund cu parerile si cu dorintele proprii. 

In concluzie, educatia nonformala este accesibila tuturor, este caracterizata de adaptabilitate, nu impune restrictii 

sau conditionari, dar nici nu ofera recompense de genul celor pe care le ofera educatia formala (note, medii, burse 

etc.)  Ea pur si simplu ofera noi perspective si oportunitati pe plan personal, cat si profesional. Este utila in 

nenumarate domenii, si ajuta la completarea golurilor din programa scolara. 
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Ediţia a IV-a - 23.11.2017 
 

 

O altă activitate de formare găzduită de Grădinița cu Program Prelungit „Curcubeul Copilăriei”Craiova in anul 

școlar 2017-2018 a reprezentat-o  Masa rotundă națională „STIMULAREA INTELIGENȚEI EMOȚIONALE IN 

ȘCOALĂ” 

 

     
Vom da curs lucrărilor prezentate in cadrul acțiunii: 

 
 Tema acestei activităţi a reprezentat-o studiul asupra importanţei inteligenţei emoţionale în performanţa 

şcolară, academică a elevilor. Discuţia porneşte de la adevărul cuprins în afirmaţiile referitoare la faptul că 

anumite persoane au rezultate deosebite în practică şi reuşesc mai bine în viaţă decât altele, care au un IQ 

(cognitiv) mai mare. Inteligenţa emoţională este o „formă de inteligenţă care implică abilitatea monitorizării 

sentimentelor, emoţiilor proprii şi ale altora, facilitează discriminarea dintre acestea şi foloseşte informaţia pentru 

a controla unele situaţii sau acţiuni” (Salovey & Mayer, 1990). Ea este aptitudinea identificării şi gestionării 

eficiente a propriilor emoţii în raport cu scopurile personale (carieră, familie, educaţie etc.), finalitatea constând în 

atingerea scopurilor, cu un minim de conflicte inter şi intrapersonale. 

Mediul educaţional ne supune rezolvării, prioritar, problemelor bine definite, adică problemelor pentru 

care, de regulă, există un singur răspuns corect. Prin contrast, problemele vieţii cotidiene sunt slab definite, ceea ce 

permite abordarea lor din mai multe perspective, iar pentru ele nu există niciodată o soluţie perfectă. Din dorinţa 
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de a depăşi acest aparent paradox, cercetătorii au introdus o serie de termeni noi, printre care şi inteligenţa 

emoţională. 

 

Obiectivul general al activităţii /Scopul 

Valorizarea experienţei didactice în perspectiva îmbunătăţirii demersului didactic. 

            Obiectivele specifice ale activităţii 

- familiarizarea cadrelor didactice cu specificul şi modalităţile de proiectare, organizare, evaluare a 

activităţilor desfăşurate în scopul stimulării inteligenţei emoţionale; 

-  împărtăşirea opiniilor, viziunilor diferite asupra tematicii propuse. 

            Partenerii implicaţi în proiect au contribuit la promovarea proiectului de activitate. Protocolul de 

colaborare încheiat cu partenerii a avut scop crearea unui climat de colaborare în cadrul mesei rotunde, parteneriat 

care să conducă la realizarea obiectivelor propuse. Prin participarea la conferinţă s-a realizat valorizarea 

experienţei didactice în perspectiva îmbunătăţirii demersului didactic cu cel puţin 30% în Grădiniţa ”Curcubeul 

Copilăriei”, în unităţile partenere şi în unităţile de provenieinţă ale cadrelor didactice participante. 

 

SECŢIUNI:  

 

 Secţiunea I: Referate 

 Secţiunea a II-a: Exemple de bune practici 
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INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ 

 
PROF. CILIBIU LAVINIA NADIA-GRĂDINIȚA CU P.P. VOINICEII, CRAIOVA 

PROF. ȚONEA ADRIANA-MARIA-GRĂDINIȚA CU P.P. VOINICEII, CRAIOVA 

 

 O 

concepţie îngustă asupra inteligenţei consideră că IQ este un dat genetic care nu se poate schimba prin experienţa 

de viaţă şi destinul nostru este stabilit de aceste aptitudini. Întrebarea este : « Ce anume putem schimba care să dea 

copiilor posibilitatea să se descurce mai bine în viaţă.”Ce anume face ca persoane cu IQ ridicat să se descurce 

mediocru  dacă nu chiar să eşueze lamentabil în timp ce persoane cu IQ moderat să se descurce surprinzător de 

bine. Răspunsul poate să constea într-un set de abilităţi numite inteligenţe emoţionale care includ autocontrol, zel, 

tenacitate, capacitate de motivare, autoconstrângere, empatie etc. Este deosebit de important să cunoaştem şi să 

înţelegem emoţiile, să construim « emoţii inteligente », să aducem inteligenţă emoţiilor. 

 Ca 

să înţelegem de ce în unele momente emoţiile, sentimentele copleşesc raţiunea ar trebui să ştim : 

- cum am căpătat obiceiurile emoţionale care subminează intenţiile noastre cele mai bune ; 

- cum putem să ne controlăm impulsurile emoţionale, cum putem « citi » emoţiile la alţii ; 

- cum să creştem şansele de succes prin inteligenţele emoţionale ; 

- cum ne formează « lecţiile emoţionale » primite în şcoală pentru a fi cât mai apţi să ne gestionăm emoţiile 

în viaţă ; acest lucru înseamnă că perioadele de copilărie şi adolescenţă sunt critice în formarea 

habitudinilor emoţionale care ne vor guverna toată viaţa. Deficienţe în inteligenţele emoţionale pot genera 

un întreg spectru de risc de la depresii la violenţă etc.  

John D. Mayer şi Peter Salovey (1990,1993) definesc astfel inteligenţa emoţională: 

a)  abilitatea de a percepe cât mai corect emoţiile şi de a le exprima ; 

b) abilitatea de a acorda sau genera sentimente, atunci când ele facilitează gândirea ; 

c) abilitatea dea cunoaşte  şi înţelege emoţiile şi de a le  regulariza pentru a promova dezvoltarea 

emoţională  şi intelectuală ; 

In cadrul inteligenţei emoţionale sunt incluse mai multe capacităţi grupate în cinci domenii: 

 

Cunoaşterea de  sine  a  propriilor emoţii:  introspecţia , asocierea şi recunoaşterea unui sentiment după 

generarea lui; 

Stăpânirea  emoţiilor : conştientizarea elementelor  care stau în spatele  sentimentelor, aflarea unor metode de 

a face faţă temerilor ,anxietăţii, mâniei  şi supărărilor ; 

Motivarea intrinsecă :  canalizarea şi controlul emoţiilor şi sentimentelor pentru atingerea unui scop , 

reprimarea impulsurilor de abandon şi amânarea gratificaţiilor şi recompenselor ; 

Empatia :  capacitatea de a manifesta sensibilitate şi grijă faţă de sentimentele altora ; 

Stabilirea  şi dirijarea relaţiilor interumane :  se referă la  competenţa şi aptitudinile sociale ( cunoaşterea,  

analiza şi controlul emoţiilor  altora); 

După.Goleman (1995) constructele inteligenţelor multiple sunt: 

 - Conştiinţa de sine - încrederea în sine ; 

 - Auto-controlul - dorinţa de adevăr , conştiinciozitatea,.  adaptabilitate ; 

 - Motivaţia - dorinţa de a cuceri , dăruirea , iniţiativa , optimismul; 

 - Empatia -  capacitatea de a-i înţelege pe alţii, diversitatea şi capacitatea politică; 

 - Aptitudinile sociale - influenţa, comunicarea, managementul conflictului, conducerea,  stabilirea de  relaţii , 

colaborarea,  cooperarea, capacitatea de lucru în echipă; 

Astfel, inteligenţa emoţională cuprinde abilităţi ce pot fi grupate în cinci domenii principale : 

1. Cunoaşterea emoţiilor - recunoaşterea unei emoţii când se produce – este un element crucial al 

inteligenţei emoţionale. Incapacitatea de a recunoaşte propriile noastre sentimente ne aruncă pradă lor. 

Persoanele mai sigure pe propriile sentimente îşi pot conduce viaţa mai bine pentru că ştiu mai bine ce simt 

despre anumite decizii. 

2. Gestionarea emoţiilor - astfel încât să fie cele mai adecvate (unei situaţii, persoane) ;această abilitate se 

bazează pe autocunoaştere şi se referă la capacitatea de a se calma, de revenire la starea de echilibru. 
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Persoanele lipsite de această abilitate se luptă permanent cu sentimente de anxietate, depresie şi sunt 

incapabili să se redreseze rapid după un eşec. 

3. Automotivarea - este deosebit de important să pui emoţiile în slujba unui ţel. Autocontrolul emoţional – 

amânarea recompensei, înăbuşirea impulsurilor, capacitatea de a te pune « în priză »- duce la realizări 

remarcabile în orice domeniu. 

4. Identificarea emoţiilor la alţii - empatia este o altă abilitate care se bazează pe autocunoaştere şi este 

fundamentală pentru abilităţi de relaţionare. Persoanele racordate la semnalele sociale subtile care indică de 

ce anume au nevoie sau vor alţii sunt buni în profesiuni care se bazează pe relaţii cu oamenii(profesor, 

administraţie etc.) 

5. Stabilirea relaţiilor - o corectă recunoaştere a emoţiilor la alţii facilitează interacţia cu alţii. 

CONCLUZII 

În fiecare dintre noi se interpătrund inteligenţa emoţională cu cea academică în proporţii diferite, totuşi cea 

emoţională contribuie cu mai multe trăsături şi aspecte la portretul individual ala unei persoane. 
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INTELIGENTA EMOTIONALĂ 

 
Grădiniță cu PP “Traian Demetrescu” Craiova 

Prof. Dilgoci Irina Daniela 

         Inteligenta emotionala a devenit una dintre cele mai puternice arme pentru educatia copiilor in epoca 

moderna si este considerata, de foarte multi specialisti, chiar mai importanta decat cea cognitiva. 

          Lumea complexa in care traim te face sa constientizezi din de in ce mai mult ca inteligenta emotionala, adica 

modul in care iti stapanesti si intelegi emotiile, joaca un rol esential in dobandirea fericirii si a succesului in viata. 

Hrana emotionala, esentiala in educatia copiilor 

           Ca orice parinte, iti doresti sa ai o relatie cat mai frumoasa si reusita cu copilul. Secretul nu consta intr-

o disciplina rigida, autoritara, bazata pe impunerea unor reguli seci si confuze, ci pe modelarea 

comportamentului celui mic prin intelegerea emotiilor lui. 

           Foarte mult timp, inteligenta intelectuala sau cognitiva a primat in fata celei emotionale in modul in care 

copiii au fost educati. In prezent, specialistii scot de la "naftalina" inteligenta emotionala, despre care considera ca 

joaca un rol mai important in dezvoltarea unor copii destepti, fericiti si de succes. 

            Inteligenta emotionala este "hrana" cu care trebuie sa alimentezi copilul inca din primii ani de viata, pentru 

a-l ajuta sa se cunoasca mai bine si sa-si inteleaga emotiile pentru a le folosi in mod constructiv. 

Specialistii subliniaza ca inainte de a incerca sa cresti un copil inteligent emotional, trebuie sa inveti sa folosesti tu 

aceasta abilitate, in viata ta. 

Ce este inteligenta emotionala? 

       In genereral, inteligenta emotionala, considerata si inteligenta sociala, este definita ca abilitatea de a observa, 

diferentia si intelege propriile emotii si ale celor din jur si de a folosi informatiile obtinute in ghidarea propriilor 

actiuni. 

Abilitatea se mai defineste si prin alte cateva abilitati sau caracteristici esentiale pe care trebuie sa inveti sa ti le 

insusesti pentru a o impartasi, mai departe, copilului: 

Cum iti ajuti bebelusul cand are gaze sau colici 

- capacitatea de a empatiza cu trairile altora; 

- aptitudinea de a fi sociabil si de a te intelege cu cei din jur; 

- abilitatea de a-ti controla impulsurile; 

- capacitatea de a selecta emotiile pozitive si de a le folosi in mod constructiv; 

- abilitatea de a gasi solutii creative si de a iesi din incurcaturi; 

- respectarea dorintelor si opiniilor celor din jur, fara critici si prejudecati etc. 

Cum sa fii un parinte inteligent emotional? 

https://www.copilul.ro/comunicare-copii/educatie-fara-violenta/Inteligenta-emotionala-a5340.html
https://www.copilul.ro/comunicare-copii/dezvoltarea-morala-la-copii/Disciplina-copilului-a6482.html
https://www.copilul.ro/comunicare-copii/comportament-copii/Copilul-tau-este-prea-egoist-a1121.html
https://www.copilul.ro/comunicare-copii/comportament-copii/Copilul-tau-este-prea-egoist-a1121.html
https://www.copilul.ro/comunicare-copii/emotiile-copiilor/Ajuta-copilul-sa-isi-stapaneasca-emotiile-a9054.html
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvvTwGKojcQWc7ypLYNNGFKgBxr0KXdg1pTikwLoz-olFvBu39uIeCBNIX3-Rx8-o2opBatXAS2d_jU4Q0pO4QdyzULN-5yqGoiQgtWPV3NH8f6VDBQKH9hsZkQL9uF8ATJLET32Vqm51YR7ghd_QgPxU58_JYoEEL9bQ58tbpykBubOm5GNB2TjOiduOHYVSQGXDU448-0BIq8rSGAHBlFYyPDgOZG-3997i9_PJ__VfNa2gnxe8fXzLgqmmvL&sig=Cg0ArKJSzHdHwcaSzPtDEAE&urlfix=1&adurl=http://www.copilul.ro/bebelusi/sanatate/Bebe-are-gaze-sau-colici-Stii-sa-le-diferentiezi-a19440.html
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         Pentru a-ti folosi inteligenta emotionala in educatia copilului, este recomandat sa combini cunoasterea si 

experienta cu empatia, intelepciunea, constiinta de sine si autocontrolul.Acestea sunt ingredientele de baza 

pentru o educatie corecta a copilului, adaptata vremurilor pe care le traim. 

Controlarea propriilor emotii si intelegerea trairilor copilului te ajuta sa-l educi corespunzator si sa-l determini sa 

coopereze mai usor cu tine. Gandeste-te la relatia cu copilul tau ca la o relatie intre un angajator si un angajat. 

Copilul are aceleasi nevoi pe care le are angajatul de la angajator. 

        La fel ca multi dintre angajati, si oameni in general, copilul coopereaza si isi da interesul in ceea ce face daca 

se simte: 

- auzit; 

- placut; 

- apreciat sau iubit; 

- motivat; 

- incurajat. 

       De asemenea, este mai dispus sa-ti urmeze sfaturile si indicatiile, daca sunt exprimate clar, concis si daca sunt 

corecte ori drepte. Inainte de a pretinde ascultare de la copii, introspecteaza-te si autoexamineaza-ti propriile 

emotii si nevoi si mai ales, incearca sa le intelegi. 

Esti un parinte mai bun daca: 
- te cunosti pe tine insuti, intrucat inveti sa nu-ti versi furia pe cei din jur si sa-ti reduci frustrarile; 

- iti cunosti limitele, dar stii sa ti le si impui; 

- invata-l sa-si recunoasca emotiile si abia apoi sa le exprime si sa invete ce sa faca cu ele; este o modalitate 

excelenta prin care va invata sa inteleaga si trairile celor din jurul lui si sa empatizeze cu ele; 

- nu tipa la copil in nicio situatie - pastreaza-ti calmul, pentru a-i fi un model pozitiv si a-i arata cum trebuie sa se 

comporte si el atunci cand este furios sau cand cineva il supara; in plus, este mai indicat sa il incurajezi sa 

mediteze asupra propriilor emotii, decat sa tipi la el; 

- complimenteaza-l de fiecare data cand face o fapta buna sau cand are obtine o reusita. 

          Daca folosesti inteligenta emotionala pentru a-ti educa copilul, nu mai este nevoie sa iei masuri separate 

pentru a o dezvolta la cel mic. Daca ai grija sa folosesti aceasta abilitate in modul in care il cresti, educi si 

disciplinezi, se va dezvolta de la sine si la copil. 

Exemplu de situatie in care folosesti inteligenta emotionala in educatia copilului 

           Folosirea inteligentei emotionala in educatia copilului si cultivarea acestei abilitati in dezvoltarea lui 

depinde, in mare masura, de modul in care vorbesti cu el si in preajma lui. Nu este nevoie sa apelezi la jocuri sau 

cursuri speciale pentru a creste un copil inteligent emotional. Tot ce trebuie sa faci este sa-ti alegi cuvintele cu 

grija. 

Sa luam situatia ipotetica in care copilul se afla in fata unui caine si tipa din toti rarunchii de frica, chiar daca nu 

este in pericol sa fie muscat. In raspunsul tau in fata unei astfel de situatii, si in oricare alta, trebuie sa se 

regaseasca 5 componente ale inteligentei emotionale: 

- recunoasterea emotiei si empatizarea; 

- linistirea sau calmarea copilului; 

- solutia pentru rezolvarea problemei; 

- aplicarea solutiei gasite; 

- reconfirmarea calmarii. 

          Cei mai multi parinti reactioneaza in fata unei astfel de situatii spunand copilului ca nu i se intampla nimic 

sau izgonind, pur si simplu, cainele. Nu este un raspuns satisfacator, din registrul celor inteligente emotional, 

intrucat copilul ramane confuz, nu intelege ce se intampla, dar mai ales ce simte. 

          Un raspuns corect, care respecta componentele inteligentei emotionale, este: "Iti este frica, nu-i asa? Te 

inteleg. Totul va fi bine. Mami este langa tine si are grija de tine. Hai sa-i spunem cainelui sa plece, ok? Pleaca de 

aici, catelule si lasa-ne in pace. Totul va fi bine". In acelasi timp, comportamentul tau trebuie sa arate empatie fata 

de copil si sa-i exprime siguranta - ia-l in brate, mangaie-l, saruta-l pe frunte etc. 

Folosirea principiilor inteligentei emotionale in modul in care iti educi copilul il ajuta sa dobandeasca abilitati 

esentiale si sa-si formeze un caracter frumos. 

Tehnici de stimulare a inteligentei emotionale a copiilor 

         In vreme ce despre coeficientul de inteligenta (IQ-ul) se crede ca este innascut si nu se poate modifica radical 

prin educatie si cultura, inteligenta emotionala creste sub efectul unor tehnici simple, usor de pus in practica. 

Foloseste metodele de mai jos pentru a creste un viitor adult cu o inteligenta emotionala peste medie, capabil sa se 

descurce in orice situatie! 

1. Ajuta-ti copilul sa isi recunoasca propriile emotii 

https://www.copilul.ro/comunicare-copii/educarea-copiilor/
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Odata ce iti ajuti copilul sa interpreteze corect emotiile pe care le resimte, fie ca este vorba 

despre frustrare, furie sau dezamagire, acesta va incepe sa le poata controla. Nu este suficient sa poata spune doar 

"sunt suparat", ci sa constientizeze si in ce context ii afecteaza pe cei din jur in acelasi timp. 

Cand copilul tau pare trist sau descurajat, roaga-l sa isi scrie sau sa isi deseneze starea. Fa acest exercitiu cu el cat 

mai frecvent, astfel incat sa ajunga sa isi recunoasca usor emotiile. Apoi incercati impreuna sa le gasiti cauza – de 

ce este suparat, de ce este fericit, de ce este amuzat etc. Odata identificata cauza, incercati sa atribuiti celor din jur 

reactiile pe care ei le resimt la emotiile micutului tau. Corelate, aceste informatii iti ajuta copilul atat sa se 

cunoasca pe sine din punct de vedere emotional, cat si sa realizeze modul in care reactiile lui emotionale ii 

afecteaza pe cei din jur. 

2. Exteriorizeaza-te si ofera-i un exemplu demn de urmat 
Cea mai buna cale de a creste un copil inteligent emotional este sa fii tu un parinte cu aceasta calitate extrem de 

importanta. Spune-i micutului tau cum te simti in anumite situatii si permite-i sa iti perceapa starile si sa le 

inteleaga. Nu te rezuma doar la emotiile puternice, precum furia sau fericirea puternica – cu cat te exprimi in 

emotii mai diversificate, cu atat iti ajuti mai mult copilul sa si le perceapa mai bine pe ale lui. 

De pilda, ii poti poti spune de ce te-a facut fericita un anumit lucru intr-o zi. Explica-i exact ce senzatii iti ofera 

aceasta stare de satisfactie si demonstreaza-i ca bucuria ta ii afecteaza si pe ceilalti, prin exemple concrete. 

3. Analizati impreuna atmosfera din familia voastra 
Atmosfera si emotiile din familia voastra sunt in continua schimbare. Cand aveti musafiri, probabil ca le percepeti 

a fi distractive si joviale. Cand stati in pat pana tarziu in diminetile de duminica, va veti simti calmi si relaxati. 

Discuta cu copilul tau aceste diferente din atmosfera generala in familie si ajuta-l sa isi dea seama cum 

influenteaza el emotiile generala din casa, prin starile lui emotionale. 

4. Descifrati impreuna atmosfera din locurile pe care le vizitati 
Atunci cand mergeti in mall, atmosfera este cu mult diferita fata de cea de la locul de joaca, de pilda. Intreaba-ti 

copilul cum se simte in ambele circumstante si ajuta-l sa isi dea seama singur de diferentele dintre starile pe care le 

experimenteaza el insusi. 

Un alt exercitiu util este sa il intrebi care este anotimpul lui preferat, ca apoi sa il intrebi de ce l-a ales in 

defavoarea celorlalte. Daca nu stie sa iti raspunda, intreaba-l ce amintiri legate de sezonul ales ii produc o stare de 

bine. Pune in practica acest exercitiu in fiecare loc nou pe care il vizitezi cu cel mic si comparati-va dispozitia pe 

care o aveti in aceste momente, cu cea resimtita in alte locuri familiare. 

        Prin aceasta tehnica recomandata de psihologi iti ajuti copilul sa isi constientizeze mai bine emotiile si starile 

de spirit percepute diferit in anumite situatii, stimulandu-i astfel inteligenta emotionala pe termen lung. 

5. Jucati-va cu emotiile 
Jucati-va cu emotiile, la modul propriu! Invata-ti copilul despre natura starilor sale emotionale, printr-un joc 

educativ si foarte util in consolidarea inteligentei emotionale. Iata ce trebuie sa faceti: 

- scrie pe post-it-uri mici cateva emotii de baza: tristete, bucurie, teama, furie etc; 

- scrie pentru fiecare emotie principala cateva emotii derivante din acestea: ranit, inutil, suparat, dezamagit, 

nervos, inspaimantat, anxios, ingrijorat, amuzat, vesel, implinit, satisfacut etc. Taie fiecare cuvant in bucati mici de 

hartie; 

- discuta cu copilul despre toate emotiile secundare, explica-i sensul lor si roaga-l sa le aseze in dreptul emotiei 

principale; 

Hrana emotionala, esentiala in educatia copiilor 

           Ca orice parinte, iti doresti sa ai o relatie cat mai frumoasa si reusita cu copilul. Secretul nu consta intr-

o disciplina rigida, autoritara, bazata pe impunerea unor reguli seci si confuze, ci pe modelarea 

comportamentului celui mic prin intelegerea emotiilor lui. 

           Foarte mult timp, inteligenta intelectuala sau cognitiva a primat in fata celei emotionale in modul in care 

copiii au fost educati. In prezent, specialistii scot de la "naftalina" inteligenta emotionala, despre care considera ca 

joaca un rol mai important in dezvoltarea unor copii destepti, fericiti si de succes. 

            Inteligenta emotionala este "hrana" cu care trebuie sa alimentezi copilul inca din primii ani de viata, pentru 

a-l ajuta sa se cunoasca mai bine si sa-si inteleaga emotiile pentru a le folosi in mod constructiv. 

Specialistii subliniaza ca inainte de a incerca sa cresti un copil inteligent emotional, trebuie sa inveti sa folosesti tu 

aceasta abilitate, in viata ta. 

Cum sa fii un parinte inteligent emotional? 

         Pentru a-ti folosi inteligenta emotionala in educatia copilului, este recomandat sa combini cunoasterea si 

experienta cu empatia, intelepciunea, constiinta de sine si autocontrolul.Acestea sunt ingredientele de baza 

pentru o educatie corecta a copilului, adaptata vremurilor pe care le traim. 

https://www.copilul.ro/comunicare-copii/emotiile-copiilor/Frustrarea-la-copii-a10656.html
https://www.copilul.ro/comunicare-copii/comportament-copii/Ce-poti-face-cand-copilul-are-o-criza-sau-un-acces-de-furie-a14856.html
https://www.copilul.ro/comunicare-copii/emotiile-copiilor/4-situatii-in-care-copilul-tau-va-experimenta-dezamagirea-a17265.html
https://www.copilul.ro/comunicare-copii/emotiile-copiilor/Copilul-tau-e-trist-Metode-de-inveselire-rapida-a7231.html
https://www.copilul.ro/comunicare-copii/comportament-copii/Copilul-tau-este-anxios-Solutii-pentru-a-alunga-starile-de-panica-si-ingrijorare-a17239.html
https://www.copilul.ro/comunicare-copii/dezvoltarea-morala-la-copii/Disciplina-copilului-a6482.html
https://www.copilul.ro/comunicare-copii/comportament-copii/Copilul-tau-este-prea-egoist-a1121.html
https://www.copilul.ro/comunicare-copii/comportament-copii/Copilul-tau-este-prea-egoist-a1121.html
https://www.copilul.ro/comunicare-copii/educarea-copiilor/
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Controlarea propriilor emotii si intelegerea trairilor copilului te ajuta sa-l educi corespunzator si sa-l determini sa 

coopereze mai usor cu tine. Gandeste-te la relatia cu copilul tau ca la o relatie intre un angajator si un angajat. 

Copilul are aceleasi nevoi pe care le are angajatul de la angajator. 

        La fel ca multi dintre angajati, si oameni in general, copilul coopereaza si isi da interesul in ceea ce face daca 

se simte: 

- auzit; 

- placut; 

- apreciat sau iubit; 

- motivat; 

- incurajat. 

       De asemenea, este mai dispus sa-ti urmeze sfaturile si indicatiile, daca sunt exprimate clar, concis si daca sunt 

corecte ori drepte. Inainte de a pretinde ascultare de la copii, introspecteaza-te si autoexamineaza-ti propriile 

emotii si nevoi si mai ales, incearca sa le intelegi. 

- nu tipa la copil in nicio situatie - pastreaza-ti calmul, pentru a-i fi un model pozitiv si a-i arata cum trebuie sa se 

comporte si el atunci cand este furios sau cand cineva il supara; in plus, este mai indicat sa il incurajezi sa 

mediteze asupra propriilor emotii, decat sa tipi la el; 

- complimenteaza-l de fiecare data cand face o fapta buna sau cand are obtine o reusita. 
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1. Elias, M. J., Tobias, S. E., Friedlander, B. S., Inteligenţa emoţională în educaţia copiilor, Ed. Curtea 
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,,Iată care e taina mea: Limpede nu vezi decât cu inima. 

Ochii nu pot să pătrundă în taina lucrurilor.“(Antoine de Saint-Exupery) 

 

Un număr tot mai mare de educatori recunoaşte faptul că elevii care beneficiază exclusiv de pregătire 

şcolară pot fi „neechipaţi“ pentru provocările viitoare, atât ca indivizi, cât şi ca membrii ai societăţii. Nu este 

suficient doar ca mintea să fie hrănită. 

Astfel putem constata că majoritatea dintre noi neglijăm aspectul emoţional al inteligenţei noastre, 

considerând că, inteligenţa academică este cea care primează în dobândirea performanţei, nerealizând faptul că 

există şi o inteligenţă emoţională. 

Studiile arată că inteligenţa emoţională este cel mai bun predictor pentru achiziţiile viitoare ale copiilor, 

pentru succes, faţă de inteligenţa tradiţională, cognitivă şi abilităţile tehnice. 

Dinamica schimbărilor sociale contemporane solicită o bună capacitate de adaptare a individului la mediu care se 

poate realiza numai dacă înţelegem rolul extraordinar pe care îl are folosirea inteligentă a emoţiilor. 

 Teoriile moderne despre inteligenţă s-au dezvoltat prin observarea faptului că persoana,de-a lungul 

vieţii,este într-o permanent dezvoltare. Pentru a avea succes trebuie să îndeplinească anumite condiţii. Aceste 

condiţii de obţinere a succesului în viaţă depind de abilităţi care se formează pe tot parcursul educaţiei formale sau 

cel puţin ar trebui să fie urmărite ca obiective, dincolo de discipline. 

Din lucrările oamenilor de ştiinţă despre inteligenţă se observă interesul special acordat inteligenţei 

emoţionale şi sociale care se referă la abilitatea de a te înţelege pe tine şi de a-i înţelege pe ceilalţi. 

În consecinţă, la ora actuală, aria învăţării emoţionale se dezvoltă pe baza cercetărilor în domeniu, 

respectiv al noilor teorii privind natura emoţiilor şi a inteligenţei în relaţie cu succesul şi fericirea. Prin învăţare 

socială şi emoţională, inteligenţa emoţională a indivizilor este dezvoltată, constituind un bagaj enorm pentru 

viitorul lor personal şi professional. 

Termenul de inteligenţă emoţională a fost formulat pentru prima dată în S.U.A. de Wayne Leon Payne în 

anul 1985, care considera că „inteligenţa emoţională implică o relaţionare creativă cu stările de teamă, durere şi 

dorinţă”(cf. M. Roco, 2001). 

Cel mai important element al inteligenţei emoţionale îl constituie emoţiile .Ele sunt foarte importante 

deoarece asigură:  
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Supravieţuirea–emoţiile noastre ne atenţionează atunci când ne lipseşte impulsul natural; când ne simţim 

singuri, ne lipseşte nevoia de a comunica cu alţi oameni; când ne este frică ne simţim respinşi, lipseşte nevoia de a 

fi acceptaţi.Luarea deciziilor–sentimentele şi emoţiile reprezintă o valoroasă sursă de informaţii, ajutându-ne să 

luăm hotărâri.  

Stabilirea limitelor–sentimentele noastre ne ajută să tragem nişte semnale de alarmă atunci când ne 

deranjează comportamentul unei persoane. Dacă învăţăm să ne încredem în ceea ce simţim şi să fim fermi în a 

exprima acest lucru, putem înştiinţa persoana respectivă de faptul că ne simţim incomod, de îndată ce devenim 

conştienţi de acest fenomen. Acest lucru ne va ajuta în trasarea graniţelor care sunt necesare pentru protejarea 

sănătăţii noastre mintale. 

Comunicarea–sentimentele noastre ne ajută să comunicăm cu ceilalţi. În cadrul comunicării dintre oameni, 

comunicarea nonverbală reprezintă cel puţin 60%, iar adevărul în privinţa emoţiilor se află mai mult în „cum” 

spune persoana decât în „ceea ce” spune ea. De exemplu, expresia feţei noastre poate exprima o gamă largă de 

sentimente: teamă, bucurie, surpriză, supărare, dezgust, furie etc. Dacă suntem mai abili în arta comunicării 

verbale, vom fi în stare să exprimăm mai mult din nevoile noastre emoţionale, având astfel posibilitatea de a le 

simţi mai bine.  

Suntem capabili să-i facem să se simtă importanţi, înţeleşi şi iubiţi, dacă reuşim să fim cât se poate de 

receptivi la problemele emoţionale ale celorlalţi oameni. Parafrazându-l pe marele filozof Constantin Noica, 

înţelegerea este completată de ceea ce nu este exprimat prin cuvinte. Comunicarea îl conţine pe om, iar omul se 

înfăţişează sau se ascunde prin comunicare.  

Din testele efectuate asupra a peste 7000 de persoane din SUA şi 18000 din alte ţări s-au constatat 

avantajele capacităţii de a interpreta sentimentele prin indicii nonverbali, inclusiv o mai bună adaptare emoţională, 

o mai mare popularitate şi deschidere (M. Roco, 2001). 

Unitatea–sentimentele noastre sunt probabil cea mai mare sursă de unitate a tuturor membrilor speciei 

umane. Sentimentele sunt universale trecând peste graniţele religioase, politice şi culturale, cum ar fi sentimentele 

de empatie, compasiune, cooperare şi iertare. Acestea au  

potenţialul de a ne uni ca specie. Într-o viziune de ansamblu, sentimentele, ne unesc,convingerile ne despart.În anii 

„80, Howard Gardner, în teoria inteligenţelor multiple a identificat inteligenţa  

interpersonalăşi inteligenţa intrapersonală, care combinate, reprezintă ceea ce nouă ne este cunoscut astăzi sub 

numele de inteligenţa emoţională (IE). 

Howard Gardner, pornind de la ideea existenţei unor inteligenţe diferite şi autonome ce  

conduc la modalităţi diverse de cunoaştere, înţelegere şi învăţare, a elaborat în 1985 “Teoria  

inteligenţelor multiple”, considerată cea mai importantă descoperire din domeniul psihopedagogiei după teoria lui 

Jean Piaget. După Gardner, cele opt tipuri de inteligenţă sunt: verbală/lingvistică, matematică/logică, 

vizuală/spaţială, corporală/kinestezică, ritmică/muzicală, interpersonală, intrapersonalăşi naturistă, fiecare având 

caracteristici proprii şi preferând un anumit tip de persoană. Gardner abordează flexibil conceptul de inteligenţă, 

vede în ea o promisiune de potenţial bio-psihologic omniprezentă la toate fiinţele umane care contribuie la acte de 

creaţie, iar faptul că domeniul sau câmpul de manifestare determină inteligenţa care este valorizată, subliniază 

importanţa actului educativ în dezvoltareauneia sau mai multora dintre inteligenţele umane în funcţie de 

oportunităţile şi posibilităţile de dezvoltare. 

În teoria sa, Gardner rezervă un loc important formelor de inteligenţă, componente ale  

inteligenţei emoţionale şi anume: inteligenţa interpersonală şi inteligenţa intrapersonală. 

Inteligenţa interpersonală–constă în abilitatea de a-i înţelege pe ceilalţi, de a cunoaşteceea  

ce îi motivează pe oameni, cum muncesc ei, cum poţi să cooperezi mai bine cu ei.  

Inteligenţa intrapersonală–constă înabilitatea de a se întoarce spre sine, în interiorul  

propriei persoane, de a realiza o aprofundată cunoaştere personală. 

Psihologii au arătat că aceste abilităţi nu sunt generate de un nivel ridicat al inteligenţei  

academice/teoretice, ci ele constituie un fel de sensibilitate specifică faţă de practică şi derelaţiile  

interumane. Astfel, s-a născut o nouă formă de inteligenţă –inteligenţa emoţională. 

Identificarea emoţiilor: abilitatea de a recunoaşte propriile emoţii, sentimentedar şi pe ale  

celor din jurul nostru, precum şi identificarea lor în diferite persoane, obiecte, artă, poveşti, muzică sau alţi stimuli. 

Utilitatea emoţiilor: abilitatea de a genera, folosi şi simţi o emoţie ca necesară în  

comunicarea sentimentelor sau angajarea ei în alte procese cognitive (gândire, decizii). Implică  

abilitatea de a pune în relaţie emoţiile cu alte senzaţii mentale, de exemplu gust şi culoare  

(angajarea în munca artistică) şi folosirea emoţiilor în rezolvarea de probleme. (integrarea emoţiilor în gânduri)- 

Înţelegerea emoţiilor: abilitatea de a înţelege informaţiile despre emoţii, de a înţelege  

„combinatorica“ emoţiilor, progresul prin tranziţiile relaţionale. Implică rezolvarea problemelor  
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emoţionale prin cunoaşterea emoţiilor asemănătoare sau diferite, dar mai ales prin ceea ce acestea transmit sau 

semnifică. 

Managementul emoţiilor: Abilitatea de a fi deschis(ă) faţă de sentimente şi de a le adapta propriei persoane şi 

emoţiilor celorlalţi pentru promovarea creşterii şi dezvoltării personale.Implică înţelegerea consecinţelor 

comportamentelor sociale asupra emoţiilor şi reglarea emoţiilor în funcţie de nevoile personale şi ale celorlalţi. 

Inteligenţa emoţională este un obiectiv important în perspectiva formării iniţiale şi continue, în plan 

profesional sau managerial, în orice domeniu de activitate.  

Optimismul şi speranţa în reuşită sunt trăsături care se constituie în ceea ce psihologii  

numesc eficacitate personală, convingerea că eşti stăpân pe întâmplările vieţii tale şi că poţi face  

faţă provocărilor cu care eşti confruntat. Dezvoltarea unei competenţe de orice fel întăreşte eficacitatea personală 

şi face ca persoana respectivă să fie în măsură să-şi asume riscul şi să facă faţă provocărilor, care,odată 

depăşite,fac să crească sentimentul de eficacitate personală. Această  

atitudine duce la valorificarea aptitudinilor şi talentelor, cu alte cuvinte la dezvoltarea personală.  
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            In genere, inteligenta emotionala, considerata si inteligenta sociala, este definita ca abilitatea de a observa, 

diferentia si intelege propriile emotii si ale celor din jur si de a folosi informatiile obtinute in ghidarea propriilor 

actiuni. 

Abilitatea se mai defineste si prin alte cateva abilitati sau caracteristici esentiale pe care trebuie sa inveti sa ti le 

insusesti pentru a o impartasi, mai departe, copilului: 

- capacitatea de a empatiza cu trairile altora; 

- aptitudinea de a fi sociabil si de a te intelege cu cei din jur; 

- abilitatea de a-ti controla impulsurile; 

- capacitatea de a selecta emotiile pozitive si de a le folosi in mod constructiv; 

- abilitatea de a gasi solutii creative si de a iesi din incurcaturi; 

- respectarea dorintelor si opiniilor celor din jur, fara critici si prejudecati etc. 

           Complexitatea mereu crescândǎ a societǎţii contemporane face ca inteligenţa probatǎ în context educaţional 

sǎ fie insuficientǎ pentru mulţi dintre noi pentru rezolvarea problemelor cotidiene.Sunt numeroase cazuri de elevi 

cu mari performanţe pe durata şcolarizǎrii, dar care nu reuşesc sǎ-şi valorifice potenţialul, eşuând în plan 

profesional. 

 Di

n dorinţa de a depǎşi acest aparent paradox cercetǎtorii au introdus o serie de termeni noi: inteligenţa socialǎ, 

practicǎ, inteligenţa emoţionalǎ. 

 Ex

istǎ mai multe definiţii pentru “ inteligenţa emoţionalǎ”.Într-o primǎ accepţiune( Salovey & Mayer, 1990), 

termenul se referǎ la abilitaţile în baza cǎrora un individ poate discrimina şi monotoriza emoţiile proprii şi ale 

celorlalţi, precum şi la capacitatea acestuia de a utiliza informaţiile deţinute pentru a-şi ghida propria gândire şi 

acţiune.Douǎ lucruri esenţiale sunt subliniate în aceastǎ definiţie: procesele cognitive implicate, precum şi 

procesele prin care sunt monitorizate emoţiile proprii de cele implicate în monitorizarea emoţiilor celorlalţi. 

Aceastǎ ultimǎ  

distincţie ne trimite cu gândul la autorul inteligenţelor multiple, Howard Gardner, care face distincţie între 

inteligenţa intrapersonala( etichetarea propriilor emoţii) şi cea interpersonalǎ ( inţelegerea emoţiilor celorlalţi). 

https://www.copilul.ro/comunicare-copii/emotiile-copiilor/Ajuta-copilul-sa-isi-stapaneasca-emotiile-a9054.html
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 Da

niel Goleman(1995) propune o definiţie mai apropiatǎ de preocupǎrile noastre. Conform acestuia, inteligenţa 

emoţionala desemneaza o capacitate de control şi autocontrol al stresului şi emoţiilor negative; o meta-abilitate, 

care determinǎ si influenteazǎ modul şi eficienţa cu  care ne putem folosi celelalte capacitǎţi şi abilitǎti pe care le 

posedǎm , inclusiv inteligenţa educaţionalǎ.Realitatea ne demonstreazǎ ca cei care îşi stǎpânesc emoţiile bine şi 

care abordeazǎ eficient emoţiile celorlalţi sunt în avantaj în orice domeniu al vieţii şi au şanse mai mari de a fi 

eficienţi şi multumiţi în viaţǎ. 

 Te

ma tratatǎ reprezintǎ influenţa dezvoltǎrii emoţionale asupra performanţei şcolare.Putem vorbi de educabilitate, 

dezvoltare, în cadrul inteligenţei emoţionale atât la copii cât şi la adulţi.Dezvoltarea acesteia pe perioada 

scolaritǎţii le va acorda elevilor , la maturitate, o şansǎ mai mare de a se adapta la cerinţele mereu crescânde ale 

societǎţii. Un copil care nu reuşeşte la şcoala se va considera înfrânt şi reacţioneazǎ ca atare.Prin exercitii şi jocuri 

de dezvoltare a inteligenţei emoţionale elevii au şansa de a-şi îmbunǎtǎti abilitǎţile de gândire criticǎ şi, implicit, 

de a-şi optimiza sentimentul de autoeficacitate, graţie cǎruia însuşi traseul lor vocaţional şi stabilitatea acestuia se 

va limpezi. 

 Es

te necesar sǎ acordam o mai mare atenţie dezvoltǎrii emoţionale. Rolul nostru ca dascal este nu doar sǎ oferim 

cunoştinţe tinerilor, ci şi sǎ-i învǎţǎm abilitǎţile de supravieţuire necesare pentru a face faţǎ cu succes vieţii în 

lumea contemporanǎ. 

 O 

concepţie îngustă asupra inteligenţei consideră că IQ este un dat genetic care nu se poate schimba prin experienţa 

de viaţă şi destinul nostru este stabilit de aceste aptitudini. Întrebarea este : « Ce anume putem schimba care să dea 

copiilor posibilitatea să se descurce mai bine în viaţă?.”Ce anume face ca persoane cu IQ ridicat să se descurce 

mediocru  dacă nu chiar să eşueze lamentabil, în timp ce persoane cu IQ moderat să se descurce surprinzător de 

bine? Răspunsul poate să constea într-un set de abilităţi numite inteligenţe emoţionale care includ autocontrol, 

zel, tenacitate, capacitate de motivare, autoconstrângere, empatie etc. Este deosebit de important să cunoaştem şi 

să înţelegem emoţiile, să construim « emoţii inteligente », să aducem inteligenţă emoţiilor. 

Exemplu de situatie in care folosesti inteligenta emotionala in educatia copilului 

Folosirea inteligentei emotionala in educatia copilului si cultivarea acestei abilitati in dezvoltarea lui  

depinde, in mare masura, de modul in care vorbesti cu el si in preajma lui. Nu este nevoie sa apelezi la jocuri sau 

cursuri speciale pentru a creste un copil inteligent emotional. Tot ce trebuie sa faci este sa-ti alegi cuvintele cu 

grija. 

Sa luam situatia ipotetica in care copilul se afla in fata unui caine si tipa din toti rarunchii de frica, chiar daca nu 

este in pericol sa fie muscat. In raspunsul tau in fata unei astfel de situatii, si in oricare alta, trebuie sa se 

regaseasca 5 componente ale inteligentei emotionale: 

- recunoasterea emotiei si empatizarea; 

- linistirea sau calmarea copilului; 

- solutia pentru rezolvarea problemei; 

- aplicarea solutiei gasite; 

- reconfirmarea calmarii. 

Cei mai multi parinti reactioneaza in fata unei astfel de situatii spunand copilului ca nu i se intampla nimic sau 

izgonind, pur si simplu, cainele. Nu este un raspuns satisfacator, din registrul celor inteligente emotional, intrucat 

copilul ramane confuz, nu intelege ce se intampla, dar mai ales ce simte. 

Un raspuns corect, care respecta componentele inteligentei emotionale, este: "Iti este frica, nu-i asa? Te inteleg. 

Totul va fi bine. Mami este langa tine si are grija de tine. Hai sa-i spunem cainelui sa plece, ok? Pleaca de aici, 

catelule si lasa-ne in pace. Totul va fi bine". In acelasi timp, comportamentul tau trebuie sa arate empatie fata de 

copil si sa-i exprime siguranta - ia-l in brate, mangaie-l, saruta-l pe frunte etc. 

Folosirea principiilor inteligentei emotionale in modul in care iti educi copilul il ajuta sa dobandeasca abilitati 

esentiale si sa-si formeze un caracter frumos. 

 

 

ROLUL DASCALULUI  IN DEZVOLTĂREA  EMOȚIONALA A  COPILULUI 

 
PROF.FELDIOREAN MIHAELA 

SCOALA GIMN. „AV.P.IVANOVICI „BAILESTI 

PROF INV PRESC. TICU ALINA ELENA 
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SC. GIMN. „AV. P. IVANOVICI” BAILESTI 

 

Copilăria cuprinde prima şi cea mai importantă „ decolare” în marile zboruri ale unei vieţi omeneşti. In 

perioda copilăriei influenţele educative sunt hotărâtoare. Vârstele mici constituie baza dezvoltării personalităţii, 

preocuparea educaţiei de a intervenii cât mai devreme în formarea şi dezvoltarea copilului. Şi ce loc mai potrivit 

decât grădiniţa putem găsi pentru îndeplinirea acestui scop nobil? Aici,departe de forfota şi apăsarea cotidianului, 

copilul intră într-un mediu cald, protector şi stimulativ, un mediu pe care îl putem asemui unei cărţi cu poveşti în 

care literatura, muzica, artele plastice, natura, mişcarea, socialul sunt într-un permanent dialog între ele şi, implicit 

cu copilul. 

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

afectivă a copilului. Emoţiile şi sentimentele preşcolarului însoţesc toate manifestăriile lui, fie că este vorba de 

jocuri, de cântece, de activităţi educative, fie de îndeplinirea sarcinilor primite de la adulţi. Ele ocupă un loc 

important în viaţa copilului şi exercită o puternică influenţă asupra conduitei lui. Emoţia este o trăire a unei 

persoane faţă de un eveniment important pentru aceasta. Emoţiile pot fi pozitive şi negative. Cele pozitive apar 

atunci când ceea ce o persoană îşi doreşte corespunde cu ceea ce i se întămplă( bucurie, mulţumire) iar cele 

negative atunci când există o contradicţie între ceea ce i se întâmplă sau ceea ce obţine o persoană şi aşteptările ei( 

tristeţe, nemulţumire, dezamăgire, îngrijorare, furie, etc.). 

Emoţiile unei persoane apar ca urmare a modului în care interpretează un anumit eveniment. Odată cu 

creşterea, datorită maturizării pe de o parte, şi socializării pe de altă parte, din al treilea an de viaţă, copii încep să 

prezinte semne de ruşine, jenă, mândrie şi vinovăţie. Pe măsură ce copilul dobândeşte controlul asupra 

comportamentului, emoţiile sunt exprimate prin modalităţi tot mai subtile, acesta învăţând să reacţioneze în 

conduite aprobate social. 

Competenţa emoţională pe care o dobândesc copiii desemnează abilitatea acestora de a-şi gestiona propriile 

emoţii, precum şi de a recunoaşte şi de a se adapta la emoţiile celorlalţi. Pentru a favoriza o bună adaptare socială 

şi menţinerea unei bune sănătăţi mentale, copii trebuie să înveţe să recunoască ce simt pentru a putea vorbi despre 

emoţia pe care o au(acest lucru fiind posibil în măsura în care copilul a început să aibă un anumit grad de 

conştientizare), trebuie să înveţe cum să facă o disociere între sentimentele interne şi exprimarea externă şi nu în 

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

răspundă corespunzător. 

Dezvoltarea emoţională în ansamblul ei trebuie raportată în perioada preşcolară la procesul identificării. In 

jurul vârstei de 3 ani, identificarea se manifestă prin creşterea stărilor afective difuze în care copilul plânge cu 

lacrimi şi râde cu hohote, în exploziile lui de afecţiune, de abandon sau de mânie, după care se simte vinovat. In 

toate aceste împrejurări exprimarea spontană este treptat influenţată de conduitele admise şi respinse din viaţa de 

toate zilele. Intre 4 şi 5 ani, identificarea este mai avansată. 

Perioada preşcolară se caracterizează prin dezvoltarea vieţii interioare în care are loc evenimentul complex 

ca rezonanţa a evenimentelor reale. La vârsta de 6 ani termenii utilizaţi pentru descrierea emoţiilor cresc în 

diversitate şi  cantitate. Copiii devin capabili să poarte discuţii cu alţii despre emoţiile lor interne sau pot să asculte 

ce spun alţii despre emoţiile lor. Frecvenţa cu care copii au fost implicaţi în limbajul emoţional are influenţă pe 

termen lung, favorizând dezvoltarea unor abilităţi mai bune legate de înţelegerea emoţiilor. Atragerea atenţiei 

copiilor la aspectele particulare ale comportamentului uman face posibilă dezvoltarea unei sensibilităţi faţă de 

diversele expresii emoţionale, cunoştinţele despre cauzele şi consecinţele comportamentului emoţional fiind mult 

mai bogate. 

Abilităţile emoţionale înseamnă: 

- a înţelege (a identifica cauza emoţiilor, a numii consecinţele emoţiilor) 

- a exprima (a identifica propriile emoţii, emoţiile altora, a recunoaşte şi a le transmite mai departe verbal şi 

nonverbal, a diferenţia starea emoţională de exprimarea ei externă, a empatiza) 

- a regla emoţiile (a folosii strategii de reglare a emoţiilor). 

Dezvoltarea abilităţilor emoţionale ale copiilor preşcolari este importantă pentru că ajută la formarea şi 

menţinerea relaţiilor cu ceilalţi; pentru că ajută copii să se adapteze la grădiniţă; pentru că previne apariţia 

problemelor emoţionale şi de comportament. Cadrele didactice, alături de părinţi sunt cele care contribuie  la 

dezvoltarea abilităţilor emoţionale ale copiilor prin trei modalităţi: 

-  prin reacţiile avute la emoţiile exprimate de copii; 

- prin discuţii despre emoţii; 

- prin experimentarea propriilor emoţii faţă de ei. 

Modul în care educatoarele reacţionează la exprimarea  emoţională a copiilor lor determină exprimarea sau 

inhibarea emoţiilor viitoare ale acestora. Expresivitatea emoţională a educatoarelor devine un model pentru copii 

preşcolari, în ceea ce priveşte exprimarea emoţională. 



142 
 

Exemplu: Dacă educatoarea exprimă în mod frecvent emoţii negative, copiii vor exprima şi ei aceste 

emoţii, datorită expunerii repetate la acestea. 

Modul în care adulţii discută problemele legate de emoţii poate transmite sprijinul şi acceptarea lor şi poate 

contribui la conştientizarea de către copil a diferitelor stări emoţionale pe care le experimentează. 

Exemplu: Cadrele didactice care sunt adeptele ideii că emoţiile, în special cele negative, nu trebuie 

discutate deschis pot induce copiilor ideea  că emoţiile nu trebuie exprimate, ceea ce afectează capacitatea de 

reglare emoţională a acestora. 

Preşcolarii pot înţelege emoţiile exprimate de copiii de aceeaşi vârstă cu ei în timpul unui contact social, 

ceea ce îi ajută în rezolvarea conflictelor. Apoi, preşcolarii sunt capabili de implicare empatică în emoţiile 

celorlalţi şi îşi pot reda propriile emoţii în diferite situaţii sociale pentru a minimaliza efectele nesănătoase ale 

emoţiilor negative şi pentru a împărtăşi emoţiile pozitive cu ceilalţi. 

Intre 2 şi 4 ani, copii încep să vorbească despre propriile emoţii. La această vârstă identifică şi diferenţiază 

expresiile faciale ale emoţiilor de bază( furie, tristeţe, frică şi bucurie). Copiii, la această vârstă manifestă accese 

violente de furie şi teamă de separare. 

De la 4 la 5 ani identifică şi diferenţiază expresiile faciale ale mai multor emoţii, precum furia, tristeţea, 

frica, bucuria, ruşinea, mândria, vina şi chiar după tonul vocii. 

De la 5 la 7 ani, preşcolarii pot lua în calcul şi factorii situaţionali, nu doar expresiile faciale pentru a 

descifra un „ zâmbet amar”. 

Datorită dezvoltării intense a limbajului, copii pot identifica şi denumi majoritatea emoţiilor, se dezvoltă 

empatia, adică abilitatea de a fi interesaţi şi de a înţeleg emoţiile celorlalţi. Exprimarea adecvată a emoţiilor este 

foarte importantă în cadrul interacţiunilor sociale, deoarece contribuie la menţinerea lor. Exprimarea neadecvată de 

către copii a emoţiilor negative, prin agresivitate fizică sau verbală determină un comportament de izolare a 

acestora. Dacă acei copii care manifestă frecvent aceste emoţii pozitive au mai mulţi prieteni şi sunt mai îndrăgiţi 

de ceilalţi, copiii care se comportă agresiv au dificultăţi în a recunoaşte şi a înţelege emoţiile exprimate de ceilalţi 

într-o situaţie specifică. Abilitatea copiilor de a-şi identifica şi monitoriza propriile emoţii sporeşte nivelul de 

autoconştientizare a emoţiilor şi de monitorizare şi control a propriilor vieţi. 

În faza în care copiii învaţă despre emoţii şi încă nu ştiu denumirea eu (educatoarea) am folosit reflectarea 

sentimentelor, adică în loc să înteb copilul cum se simte, la care ar fi răspuns nu ştiu” am încarcat să identific 

emoţia copilului şi apoi să o transpun acestuia sub formă de întrebare sau afirmaţie: Ex: copilul spune: „Nu pot să 

îmi leg şiretul”, educatoarea: „pare să îţi fie greu” sau „Îţi este greu”. 

În grupa mea preşcolarii pentru a identifica corect o emoţie, au învăţat să utilizeze informaţii parţiale 

obţinute din expresia facială pentru a genera ipoteze despre emoţia care e prezentată, să traseze caracteristicile 

fizice observate în categorii pentru a denumi categoria şi preciza comportamentul celorlalţi. Preşcolarii denumesc 

expresii faciale cu mai multă precizie decât descriu cauzele şi consecinţele emoţiilor. Am observat de-a lungul 

timpului că preşcolarii sunt mai precişi în denumirea emoţiilor cu ajutorul etichetelor verbale decât cu ajutorul 

expresiilor faciale, în mod special pentru frică şi dezgust. Fără o etichetă verbală a emoţiilor, copiii pot să nu 

realizeze că acel comportament provoacă o emoţie. Uneori însă, cuvintele ce denumesc emoţii pun probleme 

copiilor, deoarece ele se referă în parte la stări emoţionale interne, neobservabile. Cadrele didactice trebuie să 

încurajeze în permanenţă copiii să utilizeze cuvinte şi expresii ce denumesc stări emoţionale. Când un copil 

trăieşte o emoţie puternică trebuie întrebat cum se simte (Cum te simţi când colegul te jigneşte?, Eşti bucuroasă 

când te joci cu păpuşile?). copiii vor învăta astfel că este normal să experimenteze diverse emoţii şi să vorbească 

despre ele. 

În copilăria timpurie, poate exista o corespondenţă 1 la 1 între trăirea emoţională şi exprimarea emoţională, 

în sensul că majoritatea copiilor exprimă exact ceea ce simt. Pe de altă parte, în această perioadă pot apărea 

diferenţe individuale datorate temperamentului. Pe măsură ce copiii cresc, experimentarea lor emţională este din 

ce în ce mai tare afectată de valorile culturale, stereotipurile de gen şi ca urmare, cele două specii devin mai 

disparate. Deseori separarea dintre trăirea şi experimentarea emoţională se datorează folosirii conştiente a 

strategiilor de reglare emoţională prin care se monitorizează şi controlează calitatea şi intensitatea emoţiilor 

exprimate în special a celor pe care le comunicăm celorlalţi. I-am ajutat pe copii să ataşeze etichete verbale 

emoţiilor, să înţeleagă emoţiile altora şi modul în care fiecare emoţie afectează gândirea celorlalţi. Înţelegerea 

emoţiilor celorlalţi este importantă deoarece copiii se bazează pe ea pentru a-şi ghida comportamentul lor în 

acţiunile sociale şi a discuta despre emoţiile celorlalţi. Abilitatea de a înţelege şi descrie emoţiile celorlalţi este 

necesară pentru manifestarea empatiei. Empatia este asociată frecvent cu două răspunsuri: simpatie şi distres 

personal. Simpatie a fost denumită ca un răspuns emoţional moderat rezultând din înţelegerea trăirii emoţionale a 

celorlalţi. Când empatia este exprimată la un nivel moderat, ea conduce la simpatie, în timp ce o empatie intensă 

determină apariţia distresului personal. 
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Boston defineşte distresul personal ca o reacţie aversivă la stresul altei persoane şi care se manifestă sub 

forma disconfortului sau a anxietăţii. Copiii diferă în ceea ce priveşte răspunsul fiziologic la situaţiile care necesită 

empatie, iar acest răspuns depinde din cel puţin două motive de abilităţile de reglare, de emoţionalitatea 

(temperamentul) şi adaptarea acestora. Empatia contribuie la reducerea sau inhibarea comportamentelor 

antisociale îndreptate împotriva celorlalţi. Empatia este legată de expresivitatea emoţională a copiilor, de 

exprimarea furiei, de frecvenţa cu care ei neagă emoţiile negative (frică, tristeţe, supărare) şi de congruenţa dintre 

emoţiile exprimate facial şi cele exprimate verbal. 

Înţelegerea factorilor cauzali în situaţiile emoţionale se îmbunătăţeşte în timpul preşcolarităţii. Copiii încep 

să utilizeze informaţiile contextuale în experienţele de zi cu zi pentru a înţelege emoţiile de bază – frică, furie, 

tristeţe, fericire – şi de ce anume apar ele.Înţelegerea cazualităţii emoţiilor poate fi educată la copii prin discuţii 

despre situaţiile în care o persoană are o anumită reacţie emoţională. Înţelegerea consecinţelor unei emoţii se referă 

la capacitatea unui copil de a-şi imagina ce se va întâmpla după exprimarea unei emoţii. Identificarea consecinţelor 

exprimării emoţiilor este extrem de utilă în situaţii speciale. 

Discuţiile cu copiii despre emoţiile celorlalte persoane în anumite situaţii sau a personajelor din poveşti, 

punând accent pe consecinţele comportamentale ale acestora în plan social (Cum credeţi că s-a simţit Andrei când 

cineva i-a dărâmat castelul?; Dar când a venit Vlad să il ajute?). Pentru a întări comportamentele respective ale 

copiilor este important să-i recompensam verbal când le observam, astfel copiii vor învăta carui tip de mesaje 

emoţionale prezente în mediu să fie atenţi.Reglarea emoţională este procesul de iniţiere, menţinere, adaptare şi 

modificare a apariţiei intensităţii sau duratei stărilor emoţionale interne, a proceserlor fiziologice legate de emoţii 

şi a comportamentelor care însoţesc emoţiile, în scopul atingerii propriilor teluri. Un aspect important al redării 

emoţionale este controlul voluntar definit ca „ abilitatea de a inhiba un răspuns dominant pentru a da un răspuns 

subdominant…” Nivelurile scăzute de control al atenţiei sunt legate de timiditate şi probleme de internalizare – 

supărare, anxietate, depresie, frică. Pe lângă reglarea şi control voluntar, variaţiile în intensitatea şi valoarea 

emoţionalităţii sunt asociate cu calitatea funcţionării sociale şi a adaptării. Dacă copiii experimentează emoţii 

negative puternice şi nu îşi pot regla/adapta emoţiile sau modul de exprimare a lor, acestia se vor comporta într-un 

mod neadecvat prin exteriorizarea emoţiilor negative. Mai mut, copiii care sunt capricioşi sau au înclinaţii spre 

emoţii negative, precum furia ,sunt mai puţin legaţi de cei cu aceleasi trairi , decât copiii care nu au această 

caracteristică. 

Emoţionalitatea pozitivă este asociată cu tendinţa de a simpatiza cu ceilalţi în timp ce emoţionalitatea 

negativă este relaţionată negativ cu simpatia. Multe din problemele de comportament se datorează emoţionalităţii 

negative şi lipsei de reglare emoţională. Ca urmare, putem afirma că reglarea emoţională este asociată cu o 

competenţă socială sporită, operaţionalizată: comportament adecvat din punct de vedere social, popularitate, 

comportament prosocial şi puţine probleme de comportament sau comportament agresiv. Strategiile emoţionale au 

ca scop nu atât rezolvarea problemei care declanşează emoţia negativă, cât mai ales ameliorarea acestei trăiri 

emoţionale negative. În cazul în care problema nu poate fi rezolvată, fie pentru că nu există soluţii aplicabile, fie 

pentru că persoana implicată nu are resursele sau instrumentele necesare, sunt eficiente strategiile emoţionale. 

O strategie emoţională prin care se modifică emoţia negativă şi nu problema care a contribuit la 

declanşarea ei se referă la implicarea copiilor în activităţi recreative sau activitati preferate. 

«A gasi calea de a reconcilia emotile pozitive si negative reprezinta cheia eliberari energiei pentru 

schimbare.» (Michael Fulan). 

Fiecare copil este diferit şi nu poate fi comparat „decât cu sine însuşi”. Şi totuşi, câteva lucruri esenţiale îi 

fac să fie asemenea: toţi au nevoie de dragoste, de securitate, de îngrijire şi de exerciţiu. Toţi simt nevoia de 

recunoaştere şi acceptare. Toţi caută un sprijin în adult şi chiar au nevoie de un anumit control din partea acestuia 

pe măsură ce îşi dezvoltă încrederea în sine şi dobândesc propria experienţă. „Nici o profesiune nu cere 

posesorului ei atâta competenţă, dăruire şi umanism ca cea de educator, pentru că în nici una nu se lucrează cu un 

material mai preţios, mai complicat şi mai sensibil decât omul în devenire… Ancorat în prezent, întrezărind 

viitorul şi sondând dimensiunile posibile ale personalităţii, educatorul instruieşte, educă, îndeamnă, dirijează, 

cultivă şi organizează, corectează, perfecţionează şi evaluează neîncetat procesul formării şi desfăşurării calităţilor 

necesare omului de mâine.” 
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Vârsta preşcolară reprezintă o perioadă cu însemnate transformări în viaţa afectivă a copilului. Fie că e 

vorba de jocuri, activităţi educaţionale sau sarcini primite de la adulţi, manifestările preşcolarilor sunt însoţite de 

emoţii şi sentimente care exercită o puternică influenţă asupra comportamentului acestora. 

Lucrarea de faţă oferă informaţii asupra proceselor emoţionale şi evidenţiază modalităţi de dezvoltare, 

stimulare şi optimizare a competenţelor emoţionale la preşcolari, prin aplicarea programului educaţional „Da, 

poţi!” la grupă, pe parcursul anului şcolar 2014-2015. 

Emoţiilese definesc ca „stări afective, de scurtă durată, care traduc un specific al relaţiilor cu un obiect sau 

o situaţie, deci au un caracter situaţional.” (Cosmovici, A., 1996, pag. 224) 

Procesele afective sunt caracterizate prin schimbări fiziologice, prin expresii emoţionale (mimică, 

pantomimică, schimbarea vocii, modificări de natură vegetativă etc.) şi printr-o trăire subiectivă. (Mih, V., 2015) 

Moduri de abordare a procesului emoţional 

Au fost identificate trei moduri de abordare a procesului emoţional. Primul aduce  în discuţie ceea ce 

„simte” individul în raport cu o situaţie concretă. Subiecţilor li s-au prezentat liste de cuvinte pentru a descrie trăiri 

subiective faţă de anumite situaţii repetate. Conform schemei S-R Marshall A. Şi Izard, C.E. au fost înregistrate 11 

stări emoţionale distincte: bucurie, surpriză, curiozitate, dezgust, mânie, teamă, ruşine, dispreţ, vină, oboseală, 

stres. Dat fiind faptul că metoda face studiul dependent de vocabularul unei persoane, s-a concluzionat că mărturia 

introspectivă nu poate întemeia până la capăt investigaţia, relatările verbale fiind instabile. (Mih, V., 2015) 

Cel de-al doilea mod de abordare aduce în prim plan legatura dintre mărturia introspectivă şi expresia 

comportamentală a individului. În urma acestui studiu, au fost identificate şase emoţii de bază: mânie, dezgust, 

bucurie, tristeţe, frică şi surpriză. Acest mod de abordare ignoră însă situaţiile de viaţă cu care individul se 

confruntă, prelucrarea unor evenimente şi stimuli prin filtrul cognitiv. (Mih, V., 2015) 

Cel de-al treilea mod de abordare a procesului emoţional propune un model tridimensional, potrivit căruia 

emoţia este combinaţia dintre atenţie, nivelul de activare fiziologică şi nota de plăcere/neplăcere. Studiul prezintă 

însă dificultăţi din cauza faptului că numărul stărilor afective ar putea fi nelimitat, deoarece combinaţiile celor trei 

factori şi valorile acestora ar fi nenumărate. (Mih, V., 2015) 

Taxonomia proceselor afective 

Procesele afective se împart în trei categorii: 

1. Procese afective primare 

2. Procese afective complexe 

3. Procese afective superioare 

Procese afective primare se caracterizează printr-un nivel foarte scăzut de conştientizare, iar ca trăire sunt 

destul de intense şi slab organizate. În această categorie se încadrează: tonul afectiv al proceselor cognitive (reacţii 

emoţionale ce însoţesc orice act de cunoaştere, trăirile afective de provenienţă organică (cauzate de funcţionarea 

bună sau proastă a organelor interne) şi afectele (forme afective simple, primitive, impulsive, cu apariţie bruscă) 

(Buicu, G., 2013) 

Procese afective complexe se deosebesc de cele de mai sus printr-un grad mai mare de conştientizare. 

Dintre acestea fac parte: emoţiile curente (forme afective de scurtă durată, destul de active, provocate de însuşirile 

separate ale obiectelor; de exemplu: bucurie, tristeţe, simpatie, antipatie, admiraţie, speranţă, entuziasm, dispreţ 

etc.), emoţiile superioare (nu sunt legate atât de obiecte, cât de o activitate pe care o desfaşoară persoana; de 

exemplu: emoţiile cauzate de activităţile intelectuale, artistice) şi dispoziţiile afective (stări difuze cu intensitate 

variabilă şi durată relativă; de exemplu: veselie, anxietate.) (Buicu, G., 2013) 

 

Procese afective superioare se raportează la personalitate. În această categorie se încadrează: sentimentele 

(sunt trăiri intense, de lungă durată, specifice omului; de exemplu: dragoste, ură, invidie, gelozie, admiraţie, 

îndoială etc.) şi pasiunile (sunt sentimente care antrenează întreaga personalitate. Ele pot fi pasiuni pozitive sau 

pasiuni negative) (Buicu, G., 2013) 
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Înteligența emoțională este capacitatea copilului de a recunoaște, înțelege și gestiona emoțiile. Între 1 și 5 ani 

este perioada în care se pun bazele inteligenței emoționale. Aceasta este cea mai bună cale de a-i oferi copilului 

”uneltele” pentru o viață sănătoasă și fericită. 

După Goleman, inteligența emoțională este un fel de inteligență socială, care implică abilitatea de a controla 

emoțiile personale și ale altora, de a înțelege aceste emoții și de a folosi informația provenită de la ele, în modul de 

gândire și acțiune.  

Fiecare copil este diferit și nu poate fi comparat ”decât cu sine însuși”. Și totuși, câteva lucruri îi fac să 

semene: toți au nevoie de dragoste, de securitate, de îngrijire și de exercițiu. Copiii își dezvoltă treptat ”capacitățile 

de informare – procesare – numite inteligențe” – care să le permită să soluționeze sau să creeze produse. 

Houward Gardner definește inteligența ca un ” potențial bio-psihologic care procesează forme specifice de 

informații în formule distincte”. Autorul combate ideea adânc înrădăcinată la nivelul mentalității colective, 

conform căreia succesul școlar, depinde de nivelul de inteligență al individului, în ”inteligențe multiple, noi 

orizonturi”. Houward Gardner definește inteligența astfel: ”o capacitate computațională – o capacitate de a procesa 

un anumit tip de informație care se găsește în biologia umană și în psihologia umană”. 

În grădiniță, prin aplicarea noului curriculum. A activităților de tip integrat, a metodelor tradiționale 

îmbinate cu cele interactive, moderne, a metodelor proiectelor – se poate oferi fiecărui copil posibilitatea de a trăi 

succesul și de a fi motivat. 

Grădinița este capabilă să respecte interesele spontane ale copilului și modurile sale firești de învățare. 

Trebuie respectat entuziasmul pentru activitățile fizice, pentru proiecte creative, pentru arte și joc și trebuie 

să i se dea ocazia copilului de a învăța și de a-și dezvolta personalitatea prin aceste activități. Dacă realitatea arată 

că persoanele care își stăpânesc bine emoțiile și care înțeleg și abordează eficient emoțiile celorlalți sunt în avantaj 

în orice domeniu al vieții, atunci grădinița trebuie să desfășoare un set de activități care vizează dezvoltarea 

emoțională și să faciliteze creșterea emoțională și socială a copiilor, prin dezvoltarea unei atitudini pozitive față de 

sine ca persoană unică și valoroasă, a strategiilor de rezolvare de probleme și de luare de decizii, formare și 

dezvoltarea abilitățilo de gestionare a conflictelor prin dezvoltarea unei perspective flexibile asupra vieții, prin 

achiziționarea unui sistem de valori și prin învățarea unor abilități de comunicare. 

Utilizând mijloace diverse, ca : basmele și poveștile terapeutice, colajul, dansul și mișcarea creativă, desenul 

și pictura, jocul, modelajul, muzica și teatrul, se urmărește: dezvolaterea capacității de a exprima gânduri, 

sentimente, dorințe; creșterea respectului de sine și a încrederii copilului în sine, dezvoltarea capacității de 

autocunoaștere și autoacceptare, dezvoltarea capacității de integrare în grupuri, transformarea emoțiilor 

negative/recunoașterea propriilor sentimente și emoții, creșterea stimei de sine, dezvoltarea personalității copilului 

preșcolar. În grădiniță, se pune un accent deosebit pe utilizarea tehnicilor creative ca mijloc de construire a 

personalității, tehnici care permit o conectare cu sine însuși, dezvoltarea capacității de expresie și comunicare în 

relațiile interumane, îi ajută pe copii să se înțeleagă pe sine, să se elibereze de anxietățile acumulate, de tensiuni și 

să își dezvolte abilități de comunicare și inserție socială, facilitând de asemenea, elaborarea unor strategii de 

rezolvare a conflictelor. 

Pornind de la faptul că totalitatea acțiunilor educative din grădinițe ne permite să creăm un echilibru mai 

sănătos în relațiile cu copiii trebuie să încercăm o relație educativă care recunoaște, încurajează, valorizează 

preșcolarii în scopul motivării lor; să încercăm o relație educativă bazată pe inteligența emoțională și pentru 

dezvoltarea inteligenței emoționale. 
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Numeroase studii au arătat că acei copii cu o bună dezvoltare a inteligenței emoționale au mai multe șanse 

de a avea succes în viață decât alții. 
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           Prin sec. al XVI-lea, unul dintre cei mai mari scriitori si un subtil cercetator al comprtamentului uman si-a 

pus intrebari privind dezvoltarea si exprimarea emotiilor umane. Unul dintre primii filosofi care a incercat sa 

reprezinte omul ca fiinta rationala a dat peste fenomenul emotiei, in care „ratiunea tinde sa-si ia zborul pe 

fereastra.” (Shakespeare).     

    Dictionarul Oxford defineste emotiile ca fiind: „orice agitatie sau tulburare mintala, sentimentala sau pasionala; 

orice stare mintala acuta sau tensionata.” 

          Goleman crede ca emotiile se refera la sentimentele si la gandurile pe care acestea le antreneaza, la starile 

psihologice si biologice si la masura in care suntem inclinati sa actionam. 

           Emotiile sunt impulsuri ce te determina sa actionezi, planuri imediate de abordare a vietii, planuri pe care le 

avem innascute. Cuvantul „emotie” isi are originea in verbul latinesc „motere” care inseamna „a misca” plus 

prefixul „e”, adica „ a te da la o parte”, sugerand ca tendinta de a actiona este implicita in orice emotie. Emotiile 

duc la fapte. 

            In repertoriul emotional, fiecare emotie joaca un rol unic. Emotiile pregatesc corpul pentru o reactie 

diferita. Emotiile noastre au o minte proprie, una care sustine puncte de vedere independent de mintea noastra 

rationala. „Este nevoie de vointa pentru ca emotia sa fie controlata de ratiune.” (Th. Lickona). 

           Emotiile rezulta din procesele cerebrale si sunt necesare adaptarii si ordonarii comportamentului uman. 

Emotiile sunt reactii complexe descrise prin intermediul a trei componente majore: o stare epecifica, o schimbare 

fiziologica si impulsul de a actiona. 

            Emotiile sunt importante pentru ca ele asigura: 

supravietuirea-  emotiile sunt un sistem intern de ghidare, ne atentioneaza atunci cand lipseste impulsul natural; 

 luarea deciziilor- sentimentele si emotiile noastre constituie o sursa de informatii valoroasa, ne ajuta sa 

luam hotarari; 

 stabilirea limitelor- in privinta persoanelor al caror comportament ne deranjeaza; asigurand sanatatea fizica 

si psihica; 

 comunicarea- verbal si nonverbal putem sa stabilim relatii cu ceilalti si putem sa fim mai receptivi la 

problemele emotionale ale celorlalti; 

 unitatea- sentimentele de empatie, compasiune, cooperare, iertare (de exemplu) au potentialul de a ne uni. 

      In concluzie, emotiile ne armonizeaza cu mediul si cu noi insine (M. Roco). 

INTELIGENTA EMOTIONALA 

         Inteligenta emotionala reprezinta capacitatea individului de a fi in stare sa se motiveze si sa persevereze in 

fata frustrarilor; de a-si stapani impulsurile si de a amana satisfactiile, de a-si regla statile de spirit si de a 

impiedica necazurile sa-i intunece gandirea, de a fi staruitor si de a spera. (D. Goleman). 

         S. Heim spunea ca inteligenta emotionala inseamna sa fii constient de ceea ce simti tu si ceea ce simt altii si 

sa stii ce  sa faci  in legatura cu aceasta; sa stii ceea ce iti este bine si ce iti face rau si cum sa treci de la rau la bine; 

sa ai constiinta emotionala, sensibilitate si capacitate de conducere care sa te ajute sa maximizezi pe termen lung 

fericirea si supravietuirea. Tot Heim a mai enumerat si o serie de componente ale I. E.. 

·       constiinta de sine ( sa fii constient de propriile emotii atunci cand acestea te cuprind); 

·       sa fii cunoscator din punct de vedere emotional; 

·       capacitatea de a fii empatic in raport cu ceilalti ( de a simti compasiune, de a-i motiva, de a-i inspira, incuraja, 

consola); 
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·       capacitatea de a lua decizii intelepte ( folosirea unui echilibru sanatos al cunoasterii si al ratiunii, de a nu fi 

nici prea emotionali, nici prea rationali); 

·       capacitatea de a reusi sa-ti asumi responsabilitati pentru propriile emotii (mai ales responsabilitatea pentru 

propria motivare si propria fericire). 

EDUCATIA SOCIALA SI EMOTIONALA 

           I n S.U.A., in numeroase districte, educatia sociala si emotionala este inclusa obligatoriu in programa, 

sustinandu-se ca asa cum elevii trebuie sa atinga un anume nivel  de competenta la matematica sau la limba 

materna, tot asa trebuie sa stapaneasca si aceste abilitati esentiale pentru viata. Au fost stabilite standarde stricte de 

invatare pentru educatia sociala si emotionala la nivelul fiecarei clase, de la grădiniță pana la liceu. Astfel, pana la 

finele scolii primare, prin intermediul lectiilor despre empatie, elevii ar trebui sa fie capabili sa identifice indiciile 

nonverbale ale sentimentelor altcuiva.            

              S-a sugerat ca mai intai „denumim” emotiile noastre in functie de cum le vedem la alte persoane. Dar cat 

de precisi suntem in a observa emotiile altora? Desigur, acestea sunt experiente emotionale  care au expresii 

faciale universal identificabiledar ca oameni, nu intotdeauna aratam exact expresia faciala pe care ceilalti ar 

astepta-o de la noi. Recunoasterea emotiilor la alti indivizi este mijlocita de asemenea de pattern-ul vocii, in 

special de inaltimea, sincronizarea si accentuatia sunetelor. De exemplu, cresterea inaltimii  sunetului indica teama 

sau alarma; acesta pare sa fie un semnal, in timp ce celelalte pot avea o baza culturala. Dovezile obtinute de la 

indivizii afectati arata iar ca emisfera cerebrala dreapta are o implicatie mai mare decat emisfera stanga. Datele 

neurologice sugereaza ca exista o adevarata fereastra de oportunitati pentru formarea obiceiurilor emotionale a 

copiilor. 

                In gimnaziu, copiii trebuie sa fie capabili sa analizeze factorii stresanti pentru ei sau ce anume ii 

motiveaza sa atinga cele mai bune performante. Emotiile pot fii otravitoare cand pun in pericol sanatatea noastra 

fizica, dar echilibrul emotional ne ajuta sa ne aparam sanatatea si binele personal.  
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Prof.. înv. preș. IVAN RALUCA 

  SCOALA GIMN. LASCAR CATARGIU CRAIOVA 

 

Concepte: 

- inteligenţă emoţională – un set de abilităţi ce implică perceperea şi exprimarea propriilor emoţii, 

cunoaşterea şi înţelegerea afectivităţii celorlalţi, adaptabilitate, controlul impulsurilor şi dispoziţia generală de a 

vedea partea pozitivă a vieţii; 

- afectivitate – un nivel al existenţei unde totul este doar trăit de individ, şi nu cunoscut în mod conştient; 

- sentimente, pasiuni – forme complexe ale afectivităţii cu rol pregnant adaptativ pentru individ; 

- emoţii – evaluări ale subiectului privind semnificaţia unui eveniment sau a unei situaţii. 

Sentimente  

Empatie, compasiune, cooperare, iertare, fericire, 

iubire, respect, acceptare, singurătate, vinovăţie. 

Emoţii 

Bucurie, teamă, iritare, furie, ruşine, frică, mulţumire, tristeţe, 

mînie, surpriză, durere, supărare, plictiseală, mîndrie. 

Perioada optimă de însuşire a abilitaţilor emoţionale, şi deci de dezvoltare a inteligenţei emoţionale, 

începechiar în primii ani de viaţă. Viaţa de familie şi experienţele din grădiniţă constituie cea dintîi şcoală a 

emoţiilororicărui copil, întrucît în aceste medii el învaţă să recunoască atît emoţiile proprii, cît şi reacţiile celorlalţi 

laemoţiile sale, exprimarea facială a emoţiilor (ex., să decodifice o frunte încruntată ca semn de îngrijorare 

sausupărare, un zîmbet ca semn al bucuriei etc.), modalităţi de răspuns la emoţiile celor din jur; precum şi 
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săgîndească aceste emoţii şi să îşi aleagă reacţiile; sa citească şi sa îşi exteriorizeze speranţele şi temerile. 

Aceastăşcoală a emoţiilor nu înglobează doar ceea ce spun sau fac persoanele apropiate şi educatorii, ci şi 

modelelegate de modul în care adulţii îşi gestionează propriile emoţii. 

Maturizarea afectivă a copilului include imaginea de sine, siguranţa emoţională, capacitatea de a se 

adaptala stres şi la schimbare, abilitatea de a socializa şi a învăţa etc. 

Dezvoltarea inteligenţei emoţionale contribuie la creşterea armonioasă şi echilibrată a micuţilor, la 

îmbunătăţireaunor aspecte importante de personalitate, precum: 

• abilităţi de comunicare; 

• motivaţie; 

• voinţă; 

• empatie; 

• încredere în sine; 

• respect de sine; 

• respect faţă de ceilalţi; 

• gestionarea sentimentelor; 

• autocontrol, educarea emoţiilor; 

• gestionarea şi depăşirea emoţiilor care îi inhibă (prin identificarea, recunoaşterea şi conştientizarea lor); 

• menţinerea emoţiilor care îi ajută sa îşi păstreze echilibrul interior. 

Copilul inteligent din punct de vedere emoţional: 

• este conştient de emoţiile sale şi vorbeşte liber despre ele; 

• recunoaşte emoţiile celor din jur; 

• comunică uşor despre ceea ce îl interesează sau îl preocupă; 

• ştie sa spună NU fără să îi rănească pe ceilalţi; 

• are comportamente rezonabile, chiar şi atunci cînd lucrurile nu merg aşa cum şi-ar dori, şi nu 

abandoneazăo activitate, nici atunci cînd devine dificilă; 

• are bine dezvoltat sistemul motivaţional – de pildă, nu face unele activităţi doar pentru că i s-a cerutsă 

le facă sau pentru că este supravegheat, ci pentru că a înţeles beneficiile şi utilitatea acestora pentrupropria 

dezvoltare; 

• este sigur pe el în majoritatea situaţiilor, iar atunci cînd simte că nu se descurcă, cere ajutor; 

• se adaptează rapid la situaţii/persoane noi; 

• nu îi este teamă să pună întrebări sau să îşi pledeze preferinţele; 

• are prieteni cu care se relaxează şi de la care învaţă modele noi de comportament. 

Emoţiile pentru fiecare etapă de virstă 

Între 2 şi 4 ani, copiii încep să vorbească despre propriile emoţii, identifică şi diferenţiază expresiile faciale 

aleemoţiilor de bază (furie, tristeţe, frică şi bucurie), manifestă accese violente de furie şi teamă de separare. 

De la 4 la 5 ani, copiii identifică şi diferenţiază expresiile faciale ale mai multor emoţii, precum 

furia,tristeţea, frica, bucuria, ruşinea, mîndria, vina – chiar după tonul vocii. 

De la 5 la 7 ani, preşcolarii pot lua în calcul şi factorii situaţionali, nu doar expresiile faciale (un „zîmbet 

amar”). 

Exprimarea adecvată a emoţiilor este foarte importantă în cadrul interacţiunilor sociale, deoarece 

contribuiela menţinerea lor. 

Exprimarea neadecvată de către copii a emoţiilor negative, prin agresivitate fizică sau verbală, 

determinăizolarea acestora. 

 Modalităţi de dezvoltare şi stimulare a inteligenţei emoţionale 

În colaborare cu copiii 

Copiii pot fi învăţaţi să-şi ajusteze modul în care îşi exprimă emoţiile şi în care îi ascultă pe ceilalţi, 

concentrîndu-se pe următoarele 4 aspecte: ce observă, ce simt, ce nevoi au şi ce anume cer. 

Obiectivele: a) conştientizarea, identificarea propriilor emoţii;  

b) înţelegerea şi aprecierea emoţiilorcelorlalţi;  

c) exprimarea, exteriorizarea emoţiilor şi d) conştientizarea corespondenţei dintre situaţie, sentimenteşi consecinţe 

pot fi realizate prin următoarele activităţi: 

1. Elaboraţi Panoul dispoziţiilor, care poate fi completat dimineaţa (copiii îşi identifică dispoziţia cu careau 

venit la grădiniţă), după o activitate (copiii identifică emoţia trăită lîn adrul activităţii) sau în oricealt moment al 

zilei. Puneţi-le la dispoziţie reprezentări ale emoţiilor, în funcţie de vîrsta lor: imaginicu expresii faciale şi mutriţe, 

imagini ce pot fi asociate cu emoţii, culori ce pot exprima stări şi emoţii,etichete ale emoţiilor. 

2. Activitate Puşculiţa cu emoţii: 
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a. Copiii vor extrage din puşculiţă imagini cu copii sau adulţi şi vor realiza o scenetă “mută”, 

prinmimică şi pantomimă, pentru ca ceilalţi să identifice emoţia sau starea redată. 

b. Copiii vor extrage din puşculiţă imagini ce reprezintă emoţii şi vor descrie situaţii în care le-au 

trăit. 

c. Copiii vor extrage din puşculiţă imagini cu situaţii, circumstanţe, contexte ce trezesc sentimente 

şiemoţii şi vor identifica sentimentele şi emoţiile redate de acestea. 

d. Copiii vor extrage din puşculiţă imagini cu situaţii dificile, problematice ce necesită căutare 

desoluţii. Încurajaţi-i să le analizeze critic, să identifice stările celor implicaţi, să anticipeze consecinţele,să 

găsească soluţii. Exemple de provocări:  

Ce credeţi că s-a intimplat? Cine/ce a cauzat situaţia? Cesimte fiecare din cei implicaţi? Care ar fi 

urmările? Cum ar mai fi putut proceda? Cum ar putea corecta 

situaţia? Cum s-ar simţi dacă ar face-o? Dacă aţi fi in locul lui/ei, ce aţi fi făcut? 

3. Citiţi-le copiilor poveşti, poezii, povestioare cu expresivitate, cu implicaţie emoţională, 

folosindactiv mimica, pantomima. Analizaţi emoţiile aplicînd algoritmul observă–descrie–simte–compară–

argumentează. 

4. Încurajaţi copiii să confecţioneze din materiale reciclabile, hîrtie colorată, seminţe, resturi vegetal 

imagini sau mutriţe ce ar reprezenta dispoziţia părinţilor. 

5. Activitate Continuaţi enunţul: încurajaţi copiii să continue enunţul prin a alege fie cartonaşul cu 

expresiafacială, fie cartonaşul cu eticheta emoţiei ce ar corespunde răspunsului. Exemple: 

• „Atunci cînd mama îmi cumpără o carte, mă simt...”; 

• „Atunci cînd colegul mă jigneşte, mă simt... ”; 

• „Atunci cînd mă joc cu jucării, mă simt...”; 

• „Atunci cînd cineva îmi strică castelul, mă simt 

6. Activitate Ce faci atunci cind...: invitaţi copiii să participe la discuţii, adresîndu-le întrebări 

provocatoare. 

Ex.: Ce faci atunci cind iţi este frică? Cum te comporţi? La cine apelezi? 

7. În faza în care copiii învaţă despre emoţii şi încă nu ştiu denumirea lor, recurgeţi la reflectarea 

sentimentelor,adică în loc să-i întrebaţi cum se simt, răspunsul fiind „nu ştiu”, identificaţi iniţial emoţia 

şiapoi transpuneţi-o sub formă de întrebare sau afirmaţie. 

Exemple: 

1. Copilul: Nu pot să imi leg şiretul. 

Educatorul/educatoarea: Pare să iţi fie greu sau iţi este greu, sau te simţi neputincios(oasă) acum. 

2. Copilul: Nu pot desena, nu-mi iese bine. 

Educatorul/educatoarea: Se pare că eşti necăjit(ă) sau Eşti supărat(ă)?. 

În colaborare cu părinţii 

- Pentru observarea dinamicii relaţiilor pe care copiii le dezvoltă cu ajutorul conceptelor 

inteligenţeiemoţionale, părinţii şi micuţii vor primi teme de casă, care vor fi discutate ulterior fie în cadrul 

unorşedinţe cu părinţii, fie individual. 

- Încurajaţi copiii să deseneze acasă, împreună cu părinţii, imagini ce ar reprezenta paleta de emoţii. 

- Invitaţi părinţii să participe la completarea Panoului dispoziţiei. 

- În cadrul unei şedinţe cu părinţii, desfăşuraţi o activitate ce ar stimula identificarea şi exprimareaemoţiilor 

şi a sentimentelor. 

- Prin discuţii individuale, identificaţi modalitatea de exprimare a emoţiilor şi sentimentelor în 

cadrulfamiliei. 

- Încurajaţi părinţii să îşi exprime verbal dragostea faţă de copil. 

 

- Încurajaţi părinţii să conştientizeze, să recunoască emoţiile copilului. 

- Transmiteţi prin diferite mijloace mesajul: Emoţiile pozitive şi negative sint o parte normală a vieţii. 

În colaborare cu sine 

Pentru a identifica corect emoţiile copiilor şi pentru a-i ajuta să le exprime în mod adecvat, utilizaţi 

următoarelestrategii: 

 recompensaţi copilul – consolaţi-l dacă este trist, empatizaţi cu el dacă este furios, încarajaţi-l dacă îieste 

frică; 

 evitaţi dezaprobările atunci cînd copilul este trist, transmiterea mesajului că ar trebui să se simtă ruşinatde 

manifestările de furie sau ironizările pe seama fricii, deoarece în acest mod îl pedepsiţi; 
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 nu desconsideraţi emoţiile copilului: dacă exprimă tristeţe, nu îi cereţi să se înveselească; dacă 

exprimăfurie, nu îi spuneţi că lucrurile nu sînt aşa grave precum par; dacă exprimă frică, nu îi spuneţi să 

seelibereze de ea; 

 nu neglijaţi emoţiile copilului; 

 nu reacţionaţi exagerat la emoţiile copilului. 

Alături de părinţi, dvs. sînteţi cei care contribuiţi la dezvoltarea abilităţilor emoţionale ale copiilor prin: 

- reacţiile la emoţiile exprimate de copii; 

- discuţii despre emoţii; 

- practicarea propriilor emoţii în prezenţa copiilor. 

Modul în care reacţionaţi la exprimarea emoţională a copiilor determină exteriorizarea sau inhibareaemoţiilor 

viitoare ale acestora. 

Expresivitatea dvs. emoţională devine pentru ei un model în ceea ce priveşte exprimarea emoţională. 

Exemplu: Dacă manifestaţi frecvent emoţii negative, copiii le vor manifesta şi ei, datorită expunerii repetatela 

acestea. 

Discutînd cu copiii problemele legate de emoţii, adulţii le vor demonstra că le susţin şi le acceptă, ceea 

cecontribuie la conştientizarea de către micuţi a stărilor emoţionale pe care le experimentează. 

Exemplu: Cadrele didactice convinse de faptul că emoţiile, în special cele negative, nu trebuie abordate 

deschisle pot induce copiilor ideea că acestea nu trebuie exprimate, ceea ce le afectează capacitatea de reglare 

emoţională. 
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                        C.N. ”FRAȚII  BUZEȘTI” CRAIOVA 
 

Inteligența este facultatea de a descoperi proprietățile atât ale obiectelor și fenomenelor înconjurătoare, cât 

și ale relațiilor dintre acestea, facultate dublată de posibilitatea de a rezolva probleme noi. Inteligența emoțională 

este implicată la toate nivelurile, ansamblul afectiv-emoțional conturând și nuanțând profilul individual ce 

definește imaginea și stima de sine, tabloul finalităților proprii, peisajul succesului, ansamblul trăsăturilor de 

caracter manifestate, mobilizarea energetică și raportul cu mediul educațional. Cu cât inteligența emoțională este 

mai rafinată, cu atât se va dovedi mai constructivă, favorizând dezvoltarea unei gândiri pozitive și unei atitudini 

optimiste asupra finalităților reprezentate în forma succesului școlar. 

Termenul de inteligențǎ caracterizeazǎ (sub diverse unghiuri) puterea și funcția minții de a stabili relaţii și de a 

face legǎturi între elemente diferite. În psihologie, inteligența apare atât ca fapt real, cât și ca unul potențial, atât ca 

proces, cât și ca aptitudine sau capacitate, atât formǎ și atribut al organizǎrii mintale, cât și al celei 

comportamentale (Paul Popescu –Neveanu, Dicționar de psihologie, pag.302.) 

Inteligenţa emoţională este formată din patru elemente: întelegerea mai bună a propriilor emoţii, gestionarea 

eficientă a propriilor emoţii şi creştere semnificativă a calităţii vieţii, întelegerea mai bună a celor din jur şi o 

convieţuire cu un grad de confort ridicat, crearea de relaţii mai bune la toate nivelele cu cei din jur şi creşterea 

productivităţii şi a imaginii personale. Conform observațiilor efectuate, competenţa emoţională pare să fie, uneori, 

mai importantă decât abilităţile tehnice sau intelectuale. Dezvoltarea inteligenţei emoţionale reprezintă înţelegerea 

şi gestionarea emoţiilor pentru a crea relaţii armonioase cu cei din jur, capitol la care mulți dintre noi suntem 

restanțieri. Inteligenţa emotională presupune autoconştientizarea, determinarea punctelor forte şi a limitărilor, 

conştientizarea emoţiilor şi a efectelor acestora asupra comportamentului, precum şi impactul acestora asupra 

celorlalţi, analiza comportamentului dintr-o perspectivă introspectivă.  
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"A fi pe propriile picioare – Heart Start" este o propunere a psihologului Daniel Goleman (în cartea sa "Inteligența 

Emoțională"), care lansează o revoluție în psihologie, susținând importanța crucială a emoțiilor în dezvoltarea 

personalitații umane. 

Specialiștii în psihologie susțin că inteligența emoțională și capacitatea copilului de a relaționa și de a stabili relații 

cu cei din jur stau la baza succesului la școala, dar și a succesului în viață. 

Mulți părinți nu înțeleg încă faptul că performanțele școlare ale copiilor au foarte puțină legatură cu abilitatea 

micuțului de a citi la o vârstă fragedă sau de a rezolva ecuații înainte de vreme. Mintea este esențială în 

dezvoltarea unui copil inteligent și descurcăreț, însă și emoțiile au un rol esențial în succesul micuțului în viață. Iar 

cei responsabili cu antrenarea și educare minții și a emoțiilor copiilor sunt în principal părinții. Acest 

"antrenament" al emoțiilor și trăirilor copiilor, precum și al minții începe încă de la nașterea bebelușului. 

Felul în care bebelușul simte emoțiile și stările mamei și este afectat de acestea și modul în care îndrumi și 

controlezi aceste stări astfel încât să se transforme în ceva constructiv poate forma un copil de succes. Viața de 

familie și atmosfera din sânul ei reprezintă primul "curs" la care asista copilul in formarea inteligenței emoționale. 

Cu alte cuvinte, felul în care îl tratezi pe copil, atenția pe care i-o acorzi, răbdarea cu care il ajuți să depășească 

probleme, comunicarea, stilul disciplinar pe care il aplici, toate acestea contribuie la dezvoltarea emoționala a 

copilului – crucială în reușita școlară. 

Psihologul susține că mulți părinți greșesc în abordarea și educarea copiilor lor astfel: 

 le ignora sentimentele, trăirile, emoțiile sau le tratează superficial; 

 sunt prea indulgenți; 

 disprețuiesc sau arată lipsa de respect pentru sentimentele lor. 

Toate contactele sau schimburile dintre părinți și copii au un substrat emoțional ți contribuie la dezvoltarea 

inteligentâței lor emoționale. 

Specialistul susține că primii 4 ani de viață ai celui mic sunt esențiali în dezvoltarea lui emoțională și felul în care 

te comporți și îl lași să își exprime și să își controleze emoțiile până la această vârstă contribuie la reușita lui în 

viața la maturitate. 

Dăca cel mic va avea sau nu succes la școală se poate prezice în funcție de abilitățile și înclinațiile lui emoționale 

și sociale. Iată care sunt principalele elemente de care depinde reușita școlară a micuțului: 

 încredere (în propriile forțe, puterea controlului și stăpânirii de sine etc.); 

 intenție (dorința, perseverența, nevoia de a-și pune amprenta asupra unor lucruri sau probleme și de a le 

rezolva); 

 curiozitate; 

 comunicare (dorința de a comunica, de a stabili relații verbale cu ceilalți, de a-ți exprima sentimentele, 

trăirile, emoțiile în cuvinte); 

 cooperare (capacitatea de a împarți lucruri, de a-și aștepta rîndul, "spiritul de echipă", adaptarea nevoilor 

personale la nevoile unui grup etc.); 

 implicare (capacitatea de a se implica, de a-i înțelege pe ceilalți și de a fi înțeles). 

În concluzie, nu capacitatea copilului de a citi sau de a face socoteli este esențială în procesul de învățare și în 

reușita școlară, ci mai degrabă capacitatea de a ști cum sa învețe lucruri și să facă față provocărilor la nivel 

emoțional. 

Semnele si comportamentul unui copil inteligent emotional 
 are capacitatea de a vorbi liber despre ceea ce simte; 

 cunoaște și identifică  propriile emoții prin care trece și pe cele ale celor din jurul lui; 

 comunică ușor cu cei din jurul lui; este deschis la dialoguri; 

 știe să-și controleze sentimentele negative și impulsurile; 

 este motivat (descoperă plăcerea din spatele anumitor activitați și este orientat spre performanță sau 

succes); 

 se adaptează  ușor la situații noi; 

 are prieteni și stabilește cu ușurință relații cu cei din jurul lui; 

 este capabil să își impună propriile preferințe și să pună întrebări. 
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     Inteligența este facultatea de a descoperi proprietățile atât ale obiectelor și fenomenelor înconjurătoare, cât și 

ale relațiilor dintre acestea, facultate dublată de posibilitatea de a rezolva probleme noi. Inteligența emoțională este 

implicată la toate nivelurile, ansamblul afectiv-emoțional conturând și nuanțând profilul individual ce definește 

imaginea și stima de sine, tabloul finalităților proprii, peisajul succesului, ansamblul trăsăturilor de caracter 

manifestate, mobilizarea energetică și raportul cu mediul educațional. Cu cât inteligența emoțională este mai 

rafinată, cu atât se va dovedi mai constructivă, favorizând dezvoltarea unei gândiri pozitive și unei atitudini 

optimiste asupra finalităților reprezentate în forma succesului școlar. 

     Termenul de inteligențǎ caracterizeazǎ (sub diverse unghiuri) puterea și funcția minții de a stabili relaţii și de a 

face legǎturi între elemente diferite. În psihologie, inteligența apare atât ca fapt real, cât și ca unul potențial, atât ca 

proces, cât și ca aptitudine sau capacitate, atât formǎ și atribut al organizǎrii mintale, cât și al celei 

comportamentale (Paul Popescu –Neveanu, Dicționar de psihologie, pag.302). În 1979, N. V. Findler afirma că 

”un sistem este considerat că are proprietatea de inteligență, pe baza comportării sistemului, dacă se poate 

adapta singur la situații noi, are capacitatea de a raționa, de a înțelege legăturile dintre fapte, de a descoperi 

înțelesuri și de a recunoaște adevărul. De asemenea ne așteptăm ca un sistem inteligent să învețe, deci să-și 

îmbunătățească performanțele pe baza experienței trecute.” 

În 1983, Howard Gardner a introdus conceptul de ”inteligenţe multiple”. El argumenta că nu există doar un tip de 

inteligenţă, precum cea măsurată prin teste şi dezvoltată în cadrul şcolar, ci multiple tipuri de inteligenţe. Gardner 

a identificat, astfel, şapte tipuri de inteligenţă diferite de abilităţile comunicative şi matematice uzuale. Printre 

aceastea, el a inclus şi două abilităţi personale: auto-conştientizarea stărilor interioare şi interactivitatea socială 

eficientă. Cele şapte tipuri de inteligenţă ale lui Gardner sunt: inteligenţa logico-matematică, inteligenţa 

interpersonală, inteligenţa spaţială, inteligenţa ritmic-muzicală, inteligenţa intrapersonală, inteligenţa kinestetică și 

inteligenţa lingvistic-verbală. 

"A fi pe propriile picioare – Heart Start" este o propunere a psihologului Daniel Goleman (in cartea sa "Inteligenta 

Emotionala"), care lanseaza o revolutie in psihologie, sustinand importanta cruciala a emotiilor in dezvoltarea 

personalitatii umane. 

Specialistii in psihologie sustin ca inteligenta emotionala si capacitatea copilului de a relationa si de a stabili relatii 

cu cei din jur stau la baza succesului la scoala, dar si a succesului in viata. 

Multi parinti nu inteleg inca faptul ca performantele scolare ale copiilor au foarte putina legatura cu abilitatea 

micutului de a citi la o varsta frageda sau de a rezolva ecuatii inainte de vreme. Mintea este esentiala in 

dezvoltarea unui copil inteligent si descurcaret, insa si emotiile au un rol esential in succesul micutului in viata. Iar 

cei responsabili cu antrenarea si educare mintii si a emotiilor copiilor sunt in principal parintii. 

     În ceea ce privește succesul şcolar, acesta nu este un indicator al valorii inteligenţei generale sau globale a 

elevului, întrucât capacitatea de adaptare şcolară depinde de inteligenţa lui şcolară. Aceasta se formează în 

procesul de şcolarizare, ca rezultat al structurării potentialităţilor mintale ale copilului după natura şi repertoriul 

activităţii şcolare, înglobând în structura sa şi atitudinea elevului faţă de activitatea conducătoare a vârstei şcolare. 

Nu înseamnă însă că inteligenţa şcolară ar fi singurul factor determinant al reuşitei şcolare. Inteligenţa şcolară nu 

este o valoare psihică absolută. Eficienţa ei este condiţionată de gradul de organizare a întregii personalităţi, mai 

ales de trăsăturile afectiv- motivaţionale şi volitiv-caracteriale ale elevului. Inteligenţa şcolară poate fi studiată 

numai în raport cu sarcinile şcolare – prezentate prin anumite metode pedagogice – şi cu viaţa afectiv – 

motivatională a elevului.    Evaluarea inteligenţei presupune cunoaşterea tensiunilor, a barierelor externe şi interne 

ale elevului, a gradului de mobilizare a efortului voluntar, a fazelor şi a direcţiei activităţii, într-un cuvânt a 

câmpului psihologic în care se desfăşoară activitatea elevului. 

     Inteligenţa emoţională este formată din patru elemente: întelegerea mai bună a propriilor emoţii, gestionarea 

eficientă a propriilor emoţii şi creştere semnificativă a calităţii vieţii, întelegerea mai bună a celor din jur şi o 

convieţuire cu un grad de confort ridicat, crearea de relaţii mai bune la toate nivelele cu cei din jur şi creşterea 

productivităţii şi a imaginii personale. Conform observațiilor efectuate, competenţa emoţională pare să fie, uneori, 

mai importantă decât abilităţile tehnice sau intelectuale. Dezvoltarea inteligenţei emoţionale reprezintă înţelegerea 

şi gestionarea emoţiilor pentru a crea relaţii armonioase cu cei din jur, capitol la care mulți dintre noi suntem 

restanțieri. Inteligenţa emotională presupune autoconştientizarea, determinarea punctelor forte şi a limitărilor, 
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conştientizarea emoţiilor şi a efectelor acestora asupra comportamentului, precum şi impactul acestora asupra 

celorlalţi, analiza comportamentului dintr-o perspectivă introspectivă.  

   Un alt aspect important este reprezentat de managementul emoţiilor, obtinerea abilităţilor de a face faţă în mod 

eficient stresului şi frustrării, să fii flexibil şi să doreşti să te adaptezi la schimbare, imaginea proprie şi 

automotivarea, dezvoltarea unui simţ de autoevaluare şi încrederea în abilităţile de a face faţă cererilor, motivarea 

prin factori interni precum nevoia de realizare şi nevoia de dezvoltare personală, abilităţi sociale, ascultare activă, 

intrare în raport cu ceea ce simt ceilalţi, prevenirea unei influenţe negative a factorilor emoţionali asupra 

capacităţii de ascultare, asertivitate, gestionarea conflictelor. 

    Din punctul meu de vedere, inteligența emoțională funcționează ca un adjuvant în obținerea succesului, în 

general, și a succesului școlar, în particular. Cu alte cuvinte, felul in care il tratezi pe copil, atentia pe care i-o 

acorzi, rabdarea cu care il ajuti sa depaseasca probleme, comunicarea, stilul disciplinar pe care il aplici, toate 

acestea contribuie la dezvoltarea emotionala a copilului – cruciala in reusita scolara. 
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Educ. Dina Cosmina-Violeta 

Gradiniţa cu Program Prelungit „Elena Farago” 

 

                    Cercetările din domeniul psihologiei dezvoltării au dovedit faptul că nu este suficient să dezvoltăm 

abilităţile intelectuale ale copiilor. Studii care au urmărit copii începând cu primii ani de viaţă şi până la vârsta 

adultă au indicat faptul că abilităţile copiilor de a-şi conştientiza trăirile emoţionale, de a le gestiona în mod 

adecvat sau de a-şi face prieteni, sunt cel puţin la fel de importante ca şi abilităţile intelectuale (inclusiv pentru 

reuşita la şcoală).  

                     Specialiştii în psihologie susţin că inteligenţa emoţională şi capacitatea copilului de a relaţiona şi de a 

stabili relaţii cu cei din jur stau la baza succesului la şcoală, dar şi a succesului în viaţă. Mulţi părinţi nu înţeleg 

încă faptul că performanţele şcolare ale copiilor au foarte puţină legatură cu abilitatea micuţului de a citi la o vârstă 

fragedă sau de a rezolva ecuaţii înainte de vreme. Mintea este esenţială în dezvoltarea unui copil inteligent şi 

descurcăreţ, însă şi emoţiile au un rol esenţial în succesul micuţului în viaţă. Iar cei responsabili cu antrenarea şi 

educarea minţii şi a emoţiilor copiilor sunt în principal părinţii. Acest "antrenament" al emoţiilor si trăirilor 

copiilor, precum şi al minţii începe încă de la naşterea bebeluşului. 

                      Preşcolarii pot înţelege emoţiile exprimate de copiii de aceeaşi vârstă cu ei în timpul unui contact 

social, ceea ce îi ajută în rezolvarea conflictelor. Apoi, preşcolarii sunt capabili de implicare empatică în emoţiile 

celorlalţi şi îşi pot reda propriile emoţii în diferite situaţii sociale pentru a minimaliza efectele nesănătoase ale 

emoţiilor negative şi pentru a împărtăşi emoţiile pozitive cu ceilalţi. Abilitatea de a înţelege şi descrie emoţiile 

celorlalţi este necesară pentru manifestarea empatiei. Când empatia este exprimată la un nivel moderat, ea conduce 

la simpatie.                     Studiile arată că inteligenţa emoţională este cel mai bun predictor pentru achiziţiile 

viitoare ale copiilor, pentru succes, faţă de inteligenţa tradiţională, cognitivă şi abilităţile tehnice.  

                      Dinamica schimbărilor sociale contemporane solicită o bună capacitate de adaptare a individului la 

mediu care se poate realiza numai dacă înţelegem rolul extraordinar pe care îl are folosirea inteligentă a emoţiilor. 

Teoriile moderne despre inteligenţă s-au dezvoltat prin observarea faptului că persoana, de-a lungul vieţii, este 

într-o permanentă dezvoltare. Pentru a avea succes trebuie să îndeplinească anumite condiţii. Aceste condiţii de 

obţinere a succesului în viaţă depind de abilităţi care se formează pe tot parcursul educaţiei formale sau cel puţin ar 

trebui să fie urmărite ca obiective, dincolo de discipline. 

                Analiza studiilor din literatura de specialitate privind educația socială, morală, civică, afectivă, 

cetățenească, pentru democrație, educația pentru dezvoltare durabilă, au permis formalizarea următoarelor 

principii și obiective specifice educației socio-emoționale.  

Principiile educației socio-emoționale:  
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1. Principiul valorificării și valorizării resurselor pozitive ale educabilului în vederea înlăturării aspectelor 

negative;  

2. Principiul individualizării educației socio-emoționale în funcție de structura personalității fiecărui copil și de 

particularitățile de vârstă, context educațional și domeniu socioprofesional;  

3. Principiul interdisciplinarității și al învățării integrate;  

4. Principiul corelării între nevoile de educație la nivelul grupului și cel al ofertei educaționale a profesorului;  

5. Principiul asigurării calității în educație.  

Obiectivele educației socio-emoționale:  

1. Recunoașterea, acceptarea și autoreglarea emoțională ca fundament al formării unei abilități sociale;  

2. Creșterea capacității de adaptare la cerințele școlii și ale societății;  

3. Dezvoltarea unor abilități intra- și interpersonale care să faciliteze reușita în viață;  

4. Dobândirea capacității de aplicare a unor strategii adecvate în situații critice şi/sau stresante;  

5. Creșterea sănătății mentale și reducerea riscului apariției devianțelor comportamentale. 

                     Dobândirea strategiilor de reglare emoţională favorizează capacitatea de exercitare a controlului 

asupra propriului comportament. În plus, abilităţile de a înţelege emoţiile proprii şi ale celorlalţi şi de a le exprima 

sunt esenţiale pentru stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu ceilalţi. Copiii învaţă despre emoţii şi modul în care 

acestea pot fi gestionate corect în contextul interacţiunilor sociale. Experienţele lor în relaţiile cu ceilalţi îi ajută să 

înveţe despre regulile de exprimare a emoţiilor, despre recunoaşterea lor, despre reglarea emoţională. 

BIBLIOGRAFIE: 
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,,Iată care e taina mea: Limpede nu vezi decât cu inima. Ochii nu pot să pătrundă în taina lucrurilor.“ (Antoine de 

Saint-Exupery) 

Termenul de inteligenţă emoţională a fost formulat pentru prima dată în S.U.A. de Wayne Leon Payne în anul 

1985, care considera că „inteligenţa emoţională implică o relaţionare creativă cu stările de teamă, durere şi 

dorinţă” (cf. M. Roco, 2001). Cel mai important element al inteligenţei emoţionale îl constituie emoţiile Ele sunt 

foarte importante deoarece asigură: Supravieţuirea – emoţiile noastre ne atenţionează atunci când ne lipseşte 

impulsul natural; când ne simţim singuri, ne lipseşte nevoia de a comunica cu alţi oameni; când ne este frică ne 

simţim respinşi, lipseşte nevoia de a fi acceptaţi. Luarea deciziilor – sentimentele şi emoţiile reprezintă o valoroasă 

sursă de informaţii, ajutându-ne să luăm hotărâri. Stabilirea limitelor – sentimentele noastre ne ajută să tragem 

nişte semnale de alarmă atunci când ne deranjează comportamentul unei persoane. Dacă învăţăm să ne încredem în 

ceea ce simţim şi să fim fermi în a exprima acest lucru, putem înştiinţa persoana respectivă de faptul că ne simţim 

incomod, de îndată ce devenim conştienţi de acest fenomen. Acest lucru ne va ajuta în trasarea graniţelor care sunt 

necesare pentru protejarea sănătăţii noastre mintale. Comunicarea – sentimentele noastre ne ajută să comunicăm cu 

ceilalţi. În cadrul comunicării dintre oameni, comunicarea nonverbală reprezintă cel puţin 60%, iar adevărul în 

privinţa emoţiilor se află mai mult în „cum” spune persoana decât în „ceea ce” spune ea. De exemplu, expresia 

feţei noastre poate exprima o gamă largă de sentimente: teamă, bucurie, surpriză, supărare, dezgust, furie etc. Dacă 

suntem mai abili în arta comunicării verbale, vom fi în stare să 2 exprimăm mai mult din nevoile noastre 

emoţionale, având astfel posibilitatea de a le simţi mai bine. Suntem capabili să-i facem să se simtă importanţi, 

înţeleşi şi iubiţi, dacă reuşim să fim cât se poate de receptivi la problemele emoţionale ale celorlalţi oameni. 

Parafrazându-l pe marele filozof Constantin Noica, înţelegerea este completată de ceea ce nu este exprimat prin 

cuvinte. Comunicarea îl conţine pe om, iar omul se înfăţişează sau se ascunde prin comunicare. Din testele 

efectuate asupra a peste 7000 de persoane din SUA şi 18000 din alte ţări s-au constatat avantajele capacităţii de a 

interpreta sentimentele prin indicii nonverbali, inclusiv o mai bună adaptare emoţională, o mai mare popularitate şi 

deschidere (M. Roco, 2001). Unitatea – sentimentele noastre sunt probabil cea mai mare sursă de unitate a tuturor 

membrilor speciei umane. Sentimentele sunt universale trecând peste graniţele religioase, politice şi culturale, cum 

ar fi sentimentele de empatie, compasiune, cooperare şi iertare. Acestea au potenţialul de a ne uni ca specie. Într-o 

viziune de ansamblu, sentimentele, ne unesc, convingerile ne despart. În anii „80, Howard Gardner, în teoria 

inteligenţelor multiple a identificat inteligenţa interpersonală şi inteligenţa intrapersonală, care combinate, 
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reprezintă ceea ce nouă ne este cunoscut astăzi sub numele de inteligenţa emoţională (IE). Howard Gardner, 

pornind de la ideea existenţei unor inteligenţe diferite şi autonome ce conduc la modalităţi diverse de cunoaştere, 

înţelegere şi învăţare, a elaborat în 1985 “Teoria inteligenţelor multiple”, considerată cea mai importantă 

descoperire din domeniul psihopedagogiei după teoria lui Jean Piaget. După Gardner, cele opt tipuri de inteligenţă 

sunt: verbală/lingvistică, matematică/logică, vizuală/spaţială, corporală/kinestezică, ritmică/muzicală, 

interpersonală, intrapersonală şi naturistă, fiecare având caracteristici proprii şi preferând un anumit tip de 

persoană. Gardner abordează flexibil conceptul de inteligenţă, vede în ea o promisiune de potenţial bio-psihologic 

omniprezentă la toate fiinţele umane care contribuie la acte de creaţie, iar faptul că domeniul sau câmpul de 

manifestare determină inteligenţa care este valorizată, subliniază importanţa actului educativ în dezvoltarea uneia 

sau mai multora dintre inteligenţele umane în funcţie de oportunităţile şi posibilităţile de dezvoltare. În teoria sa, 

Gardner rezervă un loc important formelor de inteligenţă, componente ale inteligenţei emoţionale şi anume: 

inteligenţa interpersonală şi inteligenţa intrapersonală. Inteligenţa interpersonală – constă în abilitatea de a-i 

înţelege pe ceilalţi, de a cunoaşte ceea ce îi motivează pe oameni, cum muncesc ei, cum poţi să cooperezi mai bine 

cu ei. Inteligenţa intrapersonală – constă în abilitatea de a se întoarce spre sine, în interiorul propriei persoane, de a 

realiza o aprofundată cunoaştere personală. Psihologii au arătat că aceste abilităţi nu sunt generate de un nivel 

ridicat al inteligenţei academice/teoretice, ci ele constituie un fel de sensibilitate specifică faţă de practică şi de 

relaţiile interumane. Astfel, s-a născut o nouă formă de inteligenţă – inteligenţa emoţională. În jurul anilor 90 s-au 

conturat trei mari direcţii în definirea inteligenţei emoţionale, trasate de următorii cercetători în acest domeniu: a. 

Mayer şi Salovey (1990, 1993) – înţeleg prin inteligenţa emoţională capacitatea de a percepe cât mai corect 

emoţiile şi de a le exprima, de a accede sau genera sentimente atunci când ele facilitează gândirea; de a cunoaşte şi 

înţelege emoţiile în vederea promovării şi dezvoltării emoţionale şi intelectuale. Aici putem aminti numele 

psihologului american Festinger cu teoria “disonanţei cognitive”, conform căreia oamenii refuză să se gândească la 

lucruri care le provoacă sentimente, emoţii negative. Totodată, în urma relaţionărilor interpersonale există tendinţa 

de a selecta ideile care sunt conforme cu valorile proprii şi care declanşează sentimente pozitive. Din aceste opinii 

rezultă intercondiţionările între emoţie/sentimente şi gândire. b. Reuven Bar–On – ne prezintă o altă versiune a 

inteligenţei emoţionale. Componentele acesteia sunt grupate în felul următor: Aspectul intrapersonal -

conştientizarea propriilor emoţii care presupune să trăieşti experienţa prezentă şi nu cea ce ai simţit în trecut; 3 -

optimism, asertivitate; -respect, consideraţie pentru propria persoană; -autorealizare; -independenţă. Aspectul 

interpersonal -empatia; -relaţii interpersonale; -responsabilitate socială. Adaptabilitate -rezolvarea problemelor; -

testarea realităţii; -flexibilitate. Controlul stresului -toleranţa la stres; -controlul impulsurilor. Dispoziţia generală -

fericire; -optimism. c. În viziunea lui Daniel Goleman (1995) conceptele care compun această formă a inteligenţei 

sunt: -conştiinţa de sine: identificarea şi înţelegerea emoţiilor, conştientizarea unei emoţii care se schimbă, 

înţelegerea diferenţei dintre gânduri, emoţii şi comportamente, încrederea în sine, înţelegerea consecinţelor unor 

comportamente în termeni de emoţii; -auto-controlul: managementul emoţiilor dificile, controlul impulsurilor, 

managementul constructiv al furiei, mâniei, dorinţa de adevăr, conştiinciozitatea, adaptabilitatea, inovarea, 

disciplina; -motivaţia: a fi capabil(ă) să stabileşti obiective şi să le îndeplineşti, optimism şi speranţă în faţa 

obstacolelor şi eşecurilor, iniţiativă, optimism, dorinţa de a reuşi, perseverenţă, dăruire -empatia: a fi capabil(ă) să 

te pui „în pantofii diferitelor persoane cu care relaţionezi“, cognitiv şi afectiv, a fi capabil(ă) de a-i înţelege pe 

ceilalţi, perspectivele acestora, a fi capabil(ă) de a arăta grijă, atenţie, înţelegerea diversităţii; -aptitudinile sociale: 

stabilirea şi păstrarea relaţiilor (prieteni), rezolvarea conflictelor, cooperarea, colaborarea, capacitatea de a lucra în 

echipă, comunicarea, influenţa, conducerea (leadership-ul); El prezintă ca aspecte majore ale inteligenţei 

optimismul, perseverenţa şi capacitatea de a amâna satisfacţiile. D. Goleman a deschis noi orizonturi printr-o 

definire mai complexă a inteligenţei emoţionale. Unii autori consideră că inteligenţa emoţională are mai multe arii 

distribuite de la simplu la complex: - Identificarea emoţiilor: abilitatea de a recunoaşte propriile emoţii, sentimente 

dar şi pe ale celor din jurul nostru, precum şi identificarea lor în diferite persoane, obiecte, artă, poveşti, muzică 

sau alţi stimuli. - Utilitatea emoţiilor: abilitatea de a genera, folosi şi simţi o emoţie ca necesară în comunicarea 

sentimentelor sau angajarea ei în alte procese cognitive (gândire, decizii). Implică abilitatea de a pune în relaţie 

emoţiile cu alte senzaţii mentale, de exemplu gust şi culoare (angajarea în munca artistică) şi folosirea emoţiilor în 

rezolvarea de probleme. (integrarea emoţiilor în gânduri) - Înţelegerea emoţiilor: abilitatea de a înţelege 

informaţiile despre emoţii, de a înţelege „combinatorica“ emoţiilor, progresul prin tranziţiile relaţionale. Implică 

rezolvarea problemelor emoţionale prin cunoaşterea emoţiilor asemănătoare sau diferite, dar mai ales prin ceea ce 

acestea transmit sau semnifică. 4 -Managementul emoţiilor: Abilitatea de a fi deschis(ă) faţă de sentimente şi de a 

le adapta propriei persoane şi emoţiilor celorlalţi pentru promovarea creşterii şi dezvoltării personale. Implică 

înţelegerea consecinţelor comportamentelor sociale asupra emoţiilor şi reglarea emoţiilor în funcţie de nevoile 

personale şi ale celorlalţi. 
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MODALITATI DE STIMULARE A INTELIGENTEI EMOTIONALE ÎN GRADINIȚĂ 
                                              Prof.inv prescolar : Guriță Daniela Mădălina 

 

         Lumea complexa in care traim te face sa constientizezi din de in ce mai mult ca     inteligenta emotionala, 

adica modul in care iti stapanesti si intelegi emotiile, joaca un rol esential in dobandirea fericirii si a succesului in 

viata. 

 Ca orice cadru didactic, iti doresti sa ai o relatie cat mai frumoasa si reusita cu copilul. Secretul nu consta intr-

o disciplina rigida, autoritara, bazata pe impunerea unor reguli seci si confuze, ci pe modelarea 

comportamentului celui mic prin intelegerea emotiilor lui. 

       Foarte mult timp, inteligenta intelectuala sau cognitiva a primat in fata celei emotionale in modul in care 

copiii au fost educati. In prezent, specialistii scot de la "naftalina" inteligenta emotionala, despre care considera ca 

joaca un rol mai important in dezvoltarea unor copii destepti, fericiti si de succes. 

Inteligenta emotionala este "hrana" cu care trebuie sa alimentezi copilul inca din primii ani de viata si de scoala  

pentru a-l ajuta sa se cunoasca mai bine si sa-si inteleaga emotiile pentru a le folosi in mod constructiv. 

Specialistii subliniaza ca inainte de a incerca sa cresti un copil inteligent emotional, trebuie sa inveti sa folosesti tu 

aceasta abilitate, in viata ta. 

Ce este inteligenta emotionala? 

In genere, inteligenta emotionala, considerata si inteligenta sociala, este definita ca abilitatea de a observa, 

diferentia si intelege propriile emotii si ale celor din jur si de a folosi informatiile obtinute in ghidarea propriilor 

actiuni. 

Abilitatea se mai defineste si prin alte cateva abilitati sau caracteristici esentiale pe care trebuie sa inveti sa ti le 

insusesti pentru a o impartasi, mai departe, copilului: 

- capacitatea de a empatiza cu trairile altora; 

- aptitudinea de a fi sociabil si de a te intelege cu cei din jur; 

- abilitatea de a-ti controla impulsurile; 

- capacitatea de a selecta emotiile pozitive si de a le folosi in mod constructiv; 

- abilitatea de a gasi solutii creative si de a iesi din incurcaturi; 

- respectarea dorintelor si opiniilor celor din jur, fara critici si prejudecati etc. 

Cum sa fii un cadru didactic inteligent emotional? 

Pentru a-ti folosi inteligenta emotionala in educatia copilului, este recomandat sa combini cunoasterea si 

experienta cu empatia, intelepciunea, constiinta de sine si autocontrolul.Acestea sunt ingredientele de baza 

pentru o educatie corecta a copilului, adaptata vremurilor pe care le traim. 

Controlarea propriilor emotii si intelegerea trairilor copilului te ajuta sa-l educi corespunzator si sa-l determini sa 

coopereze mai usor cu tine. Gandeste-te la relatia cu copilul ca la o relatie intre un angajator si un angajat. Copilul 

are aceleasi nevoi pe care le are angajatul de la angajator. 

La fel ca multi dintre angajati, si oameni in general, copilul coopereaza si isi da interesul in ceea ce face daca se 

simte: 

- auzit; 

- placut; 

- apreciat sau iubit; 

- motivat; 

- incurajat. 

De asemenea, este mai dispus sa-ti urmeze sfaturile si indicatiile, daca sunt exprimate clar, concis si daca sunt 

corecte ori drepte. Inainte de a pretinde ascultare de la copii, introspecteaza-te si autoexamineaza-ti propriile 

emotii si nevoi si mai ales, incearca sa le intelegi: 

- te cunosti pe tine insuti, intrucat inveti sa nu-ti versi furia pe cei din jur si sa-ti reduci frustrarile; 

- iti cunosti limitele, dar stii sa ti le si impui; 

- invata-l sa-si recunoasca emotiile si abia apoi sa le exprime si sa invete ce sa faca cu ele; este o modalitate 

excelenta prin care va invata sa inteleaga si trairile celor din jurul lui si sa empatizeze cu ele; 

- nu tipa la copil in nicio situatie  

https://www.copilul.ro/comunicare-copii/dezvoltarea-morala-la-copii/Disciplina-copilului-a6482.html
https://www.copilul.ro/comunicare-copii/comportament-copii/Copilul-tau-este-prea-egoist-a1121.html
https://www.copilul.ro/comunicare-copii/comportament-copii/Copilul-tau-este-prea-egoist-a1121.html
https://www.copilul.ro/comunicare-copii/emotiile-copiilor/Ajuta-copilul-sa-isi-stapaneasca-emotiile-a9054.html
https://www.copilul.ro/comunicare-copii/educarea-copiilor/
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- pastreaza-ti calmul, pentru a-i fi un model pozitiv si a-i arata cum trebuie sa se comporte si el atunci cand este 

furios sau cand cineva il supara; in plus, este mai indicat sa il incurajezi sa mediteze asupra propriilor emotii, decat 

sa tipi la el; 

- complimenteaza-l de fiecare data cand face o fapta buna sau cand are obtine o reusita. 

Daca folosesti inteligenta emotionala pentru a-ti educa copilul, nu mai este nevoie sa iei masuri separate pentru a o 

dezvolta la cel mic. Daca ai grija sa folosesti aceasta abilitate in modul in care il cresti, educi si disciplinezi, se va 

dezvolta de la sine si la copil. 

Exemplu de situatie in care folosesti inteligenta emotionala in educatia copilului 

Folosirea inteligentei emotionala in educatia copilului si cultivarea acestei abilitati in dezvoltarea lui depinde, in 

mare masura, de modul in care vorbesti cu el si in preajma lui. Nu este nevoie sa apelezi la jocuri sau cursuri 

speciale pentru a creste un copil inteligent emotional. Tot ce trebuie sa faci este sa-ti alegi cuvintele cu grija. 

Sa luam situatia ipotetica in care copilul se afla in fata unui caine si tipa din toti rarunchii de frica, chiar daca nu 

este in pericol sa fie muscat. In raspunsul tau in fata unei astfel de situatii, si in oricare alta, trebuie sa se 

regaseasca 5 componente ale inteligentei emotionale: 

- recunoasterea emotiei si empatizarea; 

- linistirea sau calmarea copilului; 

- solutia pentru rezolvarea problemei; 

- aplicarea solutiei gasite; 

- reconfirmarea calmarii. 

Cei mai multi parinti reactioneaza in fata unei astfel de situatii spunand copilului ca nu i se intampla nimic sau 

izgonind, pur si simplu, cainele. Nu este un raspuns satisfacator, din registrul celor inteligente emotional, intrucat 

copilul ramane confuz, nu intelege ce se intampla, dar mai ales ce simte. 

Un raspuns corect, care respecta componentele inteligentei emotionale, este: "Iti este frica, nu-i asa? Te inteleg. 

Totul va fi bine. Mami este langa tine si are grija de tine. Hai sa-i spunem cainelui sa plece, ok? Pleaca de aici, 

catelule si lasa-ne in pace. Totul va fi bine".  

In acelasi timp, comportamentul tau trebuie sa arate empatie fata de copil si sa-i exprime siguranta - ia-l in brate, 

mangaie-l, saruta-l pe frunte etc. 

Folosirea principiilor inteligentei emotionale in modul in care iti educi copilul il ajuta sa dobandeasca abilitati 

esentiale si sa-si formeze un caracter frumos 

 

Inteligenta emotionala este definita ca abilitatea de a percepe in mod corect propriile emotii, de a le intelege si de a 

le gestiona corect pentru a sprijini procesul unei dezevoltari intelectuale si emotionale armonioase, in timp ce 

intelgienta sociala ar putea fi definita drept capacitatea de a intelege si de a actiona inteligent in cadrul relatiilor 

interumane. 

Inteligenta emotionala este definita ca abilitatea de a percepe in mod corect propriile emotii, de a le intelege 

si de a le gestiona corect pentru a sprijini procesul unei dezevoltari intelectuale si emotionale armonioase, in timp 

ce intelgienta sociala ar putea fi definita drept capacitatea de a intelege si de a actiona inteligent in cadrul relatiilor 

interumane. Ambele sintagme sunt din ce in ce mai prezente in lumea in care traim, o lume in care emotiile si 

relatiile interumane par sa fie din ce in ce mai subordonate tehnologiei si influentei pe care aceasta o exercita 

asupra vietilor noastre. 

Cum dobandesc copiii inteligenta emotionala si inteligenta sociala? 

 

Raspunsul, oricare ar fi el, implica in mod sigur cuvantul ,,practică,, 

 Parintii trebuie sa le explice, sa le fie modele, sa repete mereu anumite lucruri care sa ii stimuleze. Uneori poate 

parea epuizant si fara sfarsit, insa efortul merita pe deplin, pentru ca doar astfel copiii nostri vor reusi sa faca fata 

provocarilor emotionale si sociale care li se dezvaluie la tot pasul. 

 

Vorbeste despre sentimente! 

Studiile arata ca atunci cand parintii mediteaza impreuna cu copiii la ceea ce simte fiecare membru al 

familiei, acestia devin mai sensibili si mai generosi, precum si mai dispusi sa inteleaga punctul de vedere al 

altcuiva. Este un lucru valabil inclusiv pentru copiii foarte mici. Spre exemplu, cand mama explica unui copil mai 

mare de ce plange fratele sau bebelus, acesta dezvolta o empatie mai mare pentru bebelus si este mai putin gelos. 

De retinut este ca in aceste conversatii intrebarile sunt intotdeauna mai potrivite de cat afirmatiile. Altfel spus, in 

loc de „Fratiorul tau plange pentru ca...” un succes mai mare va avea o formulare de genul „Ma intreb de ce plange 

fratiorul tau? De ce crezi ca are nevoie?” 

In acest fel copilul se gandeste ce ar trebui sa faca si il va accepta pe cel mic mai usor ajutandu-l.  
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MODALITĂȚI DE STIMULARE A INTELIGENȚEI EMOȚIONALE ÎN ŞCOALĂ 
                                                                                     

   Educatoare:  Adam Madalina 

                                                                                                            Oana Alina Ioani 

                                                                                       Grădiniță P.N Madona Dudu,Craiova 

 

          Specialistii in psihologie sustin ca inteligenta emotionala si capacitatea copilului de a relationa si de a stabili 

relatii cu cei din jur stau la baza succesului la scoala, dar si a succesului in viata. 

         Multi parinti nu inteleg inca faptul ca performantele scolare ale copiilor au foarte putina legatura cu abilitatea 

micutului de a citi la o varsta frageda sau de a rezolva ecuatii inainte de vreme. Mintea este esentiala in 

dezvoltarea unui copil inteligent si descurcaret, insa si emotiile au un rol esential in succesul micutului in viata; iar 

cei responsabili cu antrenarea si educarea mintii si a emotiilor copiilor sunt in principal parintii. Acest 

"antrenament" al emotiilor si trairilor copiilor, precum si al mintii, incepe inca de la nasterea bebelusului. 

         Felul in care bebelusul simte emotiile si starile mamei si este afectat de acestea si modul in care indrumi si 

controlezi aceste stari astfel incat sa se transforme in ceva constructiv poate forma un copil de succes. Viata de 

familie si atmosfera din sanul ei reprezinta primul "curs" la care asista copilul in formarea inteligentei emotionale. 

          Inteligenta emotionala cuprinde ca elemente esențiale: întelegerea mai bună a propriilor emotii, gestionarea 

eficientă a emotiilor si cresterea calitătii vietii, întelegerea mai bună a celor din jur si un confort ridicat în relatiile 

interumane, precum si crearea de relatii mai bune la toate nivelele cu cei din jur si cresterea productivitătii, odată 

cu îmbunătătirea imaginii personale. Conform cercetarilor statistice, competenta emotionala este de doua ori mai 

importanta decat abilitatile tehnice sau intelectuale. Dezvoltarea inteligentei emotionale reprezinta intelegerea si 

gestionarea emotiilor pentru a crea relatii armonioase cu cei din jur. În scoală inteligenta emotională ridicată este 

cheia consilierii de succes. Printre beneficiile cresterii gradului de inteligentă emotională se numără: performantele 

crescute, motivatia îmbunătătită, inovatia sporită, cresterea încrederii în sine, managementul eficient si confortul în 

munca de echipa.  

Copilul inteligent din punct de vedere emotional: 

 este constient de emotiile sale si vorbeste liber despre ele;  

 recunoaste emotiile celor din jurul sau;  

 comunica usor despre ceea ce il intereseaza sau il preocupa;  

 stie sa spuna NU fara sa ii raneasca pe ceilalti;  

 are un bun management al emotiilor negative (de pilda, nu face crize de furie atunci cand ai casa plina de 

musafiri);  

 are comportamente rezonabile chiar si atunci cand lucrurile nu merg asa cum si-ar dori si nu abandoneaza 

o activitate, nici atunci cand devine dificila; 

 are bine dezvoltat sistemul motivational – de pilda, nu face unele activitati doar pentru ca i-ai cerut tu sa 

le faca sau doar cat stai langa el si il supraveghezi, ci le face pentru ca a inteles ca sunt utile pentru propria 

dezvoltare si ii ofera beneficii; 

 este sigur pe el in majoritatea situatiilor, iar atunci cand simte ca nu se descurca, cere ajutorul;  

 se adapteaza rapid la situatii/ persoane noi; 

 nu ii este teama sa puna intrebari sau sa isi afirme preferintele; 

 are prieteni cu care se relaxeaza dar de la care deopotriva invata modele noi de comportament.  

             Una dintre regulile de baza atunci cand ne educam copiii, asa cum ne sfatuieste Maurice Elias in cartea 

„Inteligenta emotionala in educatia copiilor” este „Poarta-te cu copiii tai asa cum ti-ai dori sa se poarte altii cu ei”. 

Nu exista sentimente „bune” si „rele”. Sentimentele autentice sunt utile. Bucuria ne da energie pentru viata, 

trisetea ne ajuta sa ne descarcam si sa trecem peste pierderi, furia ne energizeaza pentru a pune limite, iar frica ne 

semnaleaza potentiale pericole. Observand si traind adecvat sentimentele noastre, chiar si atunci cand nu ne place 

sa le simtim, le putem folosi pentru a obtine aceste beneficii. Foarte important este faptul ca, atunci cand adultii isi 

recunosc si isi traiesc emotiile cu sinceritate, copiilor din preajma lor le vine mai natural sa faca acelasi lucru. Deci 

puterea exemplului „bate” orice educatie prin predici in eficienta. 

Un alt mod usor de a stimula inteligenta emotionala a copiilor este acela de a le citi o poveste sau de a 

viziona impreuna un film pentru copii. Putem discuta apoi cu copilul despre cum crede el ca se simtea personajul 

principal, cum crede ca se simteau si ce gandeau celelalte personaje, ce crede copilul despre cum se simteau 

personajele precum si cum crede el ca se puteau solutiona situatiile in care acestea s-au aflat? 

https://www.copilul.ro/Scoli-u60/
https://www.copilul.ro/nastere/
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Alta modalitate de a stimula constientizarea emotiilor este de a fi un fel de oglinda pentru copil si de a 

vorbi deschis despre sentimente: „Pari trist. S-a intamplat ceva?” sau „O, eu sigur m-as fi enervat! Tie cum ti-a 

fost?”. Este important sa fiti deschisi in cazul in care copilul va da un feedback diferit: „Nu, de fapt sunt foarte 

obosit.” sau „Da, acum ca zici cred ca in mod normal si eu m-as fi enervat. Dar acum mai degraba m-am intristat.” 

            Sugestii pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale: 

 Integraţi activităţi pentru dezvoltarea abilităţilor sociale şi emoţionale în programul zilnic şcolar. 

 Cercetaţi succesul unor programe de dezvoltare socială şi emoţională (de ex. luarea deciziilor, rezolvarea 

de probleme, rezolvarea creativă a conflictelor) şi discutaţi cu colegii de cancelarie despre consecinţele 

pozitive ale implementării acestora. 

 Demonstraţi elevilor dumneavoastră un comportament inteligent social şi emoţional. 

 Participaţi la forumuri, conferinţe, întâlniri cu specialişti, discuţii pe Internet pe tema dezvoltării sociale şi 

emoţionale. 

 Fiţi receptivi(e) la momentele care se întâmplă în clasă în mod natural: momentele când observaţi 

schimbarea stărilor şi a dispoziţiilor, conflictele, actele de grijă faţă de ceilalţi, respectul, atenţia. 

 Valorizaţi inteligenţa socială şi emoţională a elevilor dumneavoastră ca fiind mult mai importante decât 

dezvoltarea lor cognitivă. 

 Evitaţi etichetările şi judecăţile critice: evitaţi etichetarea subiectelor ca fiind bune/rele, drăguţe/grosolane 

etc., evitaţi „ar trebui“. 

 Identificaţi zilnic acele exerciţii prin care aţi putea să lucraţi şi asupra emoţiilor elevilor. 

 Ca activităţi de “dezgheţ” folosiţi modalităţi de a diagnostica starea emoţională a elevilor la început de zi. 

 Discutaţi cu elevii despre responsabilitatea emoţiilor, reacţiile emoţionale, consecinţele emoţiilor. 

             Sarcina noastră, a educatoarelor, este de a ajuta copilul să-şi dezvolte propriile capacităţi, indiferent dacă 

ele se potrivesc sau nu cu obiectivele noastre. Aşteptările academice sunt tot mai ridicate faţă de copiii mici, chiar 

înainte de intrarea lor în şcoala primară. Copiii mici însă, au  nevoie de a-şi dezvolta laturile « neacademice » ale 

personalităţii, cum ar fi : capacităţile artistice, legăturile cu natura şi familia. Presiunile educaţionale premature îi 

pot lipsi de sansa de a-şi dezvolta aceste trăsături. 

 V

oi exemplifica modul în care putem ajuta copilul la conştientizarea emoţiilor. Jocurile şi exerciţiile energizante 

urmăresc captarea atenţiei, exersarea memoriei, buna relaţionare, exprimarea liberă a sentimentelor cu o mimică şi 

gestică adecvată, cunoaşterea, autocunoaşterea, corectarea ieşirilor negative şi observarea percepţiei sociale a 

copiilor. 

o ,,Cercul numelor” – Copiii stau în cerc pe scăunele şi fiecare îşi spune numele asociindu-l cu ceva (plante, 

animale, fenomene). Astfel, copiii îşi cunosc bine numele şi se caracterizează printr-un cuvânt.  

o ,,Numele şi schimbarea de loc” -  Copiii stau în cerc pe scăunele. Copilul care nu are scaun, merge la un 

coleg, îi spune numele, dă mâna cu el şi acesta îi cedează locul dacă a spus corect. 

o ,,Numele şi stări emoţionale diferite” – Copiii stau în aceeaşi formaţie. Copilul numit merge  

la un coleg spunându-i numele aşa cum i-a şoptit educatoarea. Copiii învaţă să diferenţieze diferite stări 

emoţionale (simpatie, supărare, furie, linguşire, poruncă, politeţe), atât din tonul vocii, cât şi din mimica 

interlocutorului. 

o ,, Noii prieteni” – Copiii stau în semicerc pe scaune, vorbesc cu colegul din dreapta şi cu cel din stânga 

despre familie, ce le place mai mult să facă, să mănânce, ce jucării au şi apoi fiecare îşi prezintă vecinii. 

Este un exerciţiu de pozitivare prin care se pot corecta ieşirile negative. Copiii aud numai lucruri bune unii 

despre ceilalţi şi sunt stimulaţi să fie prieteni, să se joace împreună cu jucăriile preferate. 

            Pentru a cunoaşte mai bine copiii cu care lucram (cum sunt trataţi în familie, cine le sunt prietenii), pentru 

a-i îndemna să se cunoască, să se exprime liber şi să aibă încredere în forţele proprii, putem desfasura următoarele 

exerciţii cu grupuri de 5-6 copii: ,,Trei persoane importante din viaţa mea” , ,,Cum mă simt când…?”, ,,Ce-mi 

trece prin cap acum?”, ,,Cel mai fericit moment din viaţa mea”. 

Aşadar, să încercăm o relaţie educativă bazată pe inteligenţa emoţională şi pentru dezvoltarea inteligenţei 

emoţionale, pornind de la faptul că totalitatea acţiunilor noastre ne permite să creăm un echilibru mai sănătos în 

relaţiile cu copiii.       
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Inteligenţa emoţională este o „formă de inteligenţă care implică abilitatea monitorizării sentimentelor, 

emoţiilor proprii şi ale altora, facilitează discriminarea dintre acestea şi foloseşte informaţia pentru a controla 

unele situaţii sau acţiuni” (Salovey & Mayer, 1990) 1 . Ea este aptitudinea identificării şi gestionării eficiente a 

propriilor emoţii în raport cu scopurile personale (carieră, familie, educaţie etc), finalitatea constând în atingerea 

scopurilor, cu un minim de conflicte inter şi intrapersonale. Pe de altă parte, inteligenţa cognitivă este capacitatea 

de a învăţa lucruri noi, de reactualizare a informaţiilor, de raţionament, de aplicare a cunoştinţelor şi de rezolvare a 

problemelor (Kaplan & Sadock, 1991), capacitatea de adaptare la noile condiţii şi situaţii de viaţă. Această 

inteligenţă nu trebuie confundată cu informaţia care constituie cunoaşterea. Informaţia preluată prin învăţare de la 

alte persoane (educaţia părinţilor, materia predată în şcoli,metode învăţate de la alţii ...) nu constituie inteligenţă. 

Doar aptitudinea de a produce informaţii noi din cele existente în scopul adaptării, prin raţiune proprie (descoperiri 

ale intelectului), constituie inteligenţă. Dacă un elev are suficiente cunoştinţe şi raţionează inteligent, dar nu-şi 

cunoaşte emoţiile şi sentimentele, astfel nereuşind să le gestioneze, să-şi promoveze ideile, întâmpină dificultăţi în 

încercarea de a-şi construi relaţiile cu ceilalţi şi de a avea performanţe şcolare de succes. În lumea modernă, copiii 

sunt învăţaţi să asculte, să nu dea frâu liber imaginaţiei (pentru că ar rezulta comportamente necivilizate sau 

nepermise), să răspundă numai când sunt întrebaţi. Tot ceea ce contează (uneori) e să ştie lecţiile şi temele aproape 

perfect, mecanic, dacă vor să obţină note bune, astfel nedezvoltându-şi abilitatea de a-şi exprima, comunica 

sentimente şi emoţii. Astfel, mulţi nu reuşesc azi în viaţă deşi au un nivel de inteligenţă cognitivă ridicat. Există un 

dezacord legat de caracteristica înnăscută sau dobândită a inteligenţei emoţionale, dar se consideră totuşi că, spre 

deosebire de gradul de inteligenţă cognitivă (care odată iniţiat rămâne constant de-a lungul vieţii), inteligenţa 

emoţională, componentele ei, pot fi în cea mai mare parte învăţate. Astfel, gradul de inteligenţă emoţională poate fi 

crescut prin educaţie şi exerciţii (deşi unele componente ale inteligenţei emoţionale sunt tratate ca trăsături de 

personalitate, acestea fiind mai greu de modificat). Inteligenţa emoţională, înţeleasă drept capacitate de control şi 

autocontrol al stressului şi emoţiilor negative, este unul dintre cele mai studiate concepte în practica educaţională a 

zilelor noastre. Complexitatea mereu crescândă a societăţii contemporane face ca inteligenţa probată în context 

educaţional să fie insuficienta pentru mulţi dintre noi pentru rezolvarea problemelor cotidiene. Sunt bine cunoscute 

cazurile a numeroşi studenţi geniali a căror performanţă pe durata şcolarizării depăşeşte sensibil reuşitele colegilor 

lor, dar care nu reuşesc mai apoi să îşi valorifice potenţialul, eşuând în plan profesional din princina lipsei 

deprinderilor practice şi a celor sociale. Există şi reversul acestei situaţii, persoanele care, deşi modest dotate 

intelectual, dovedesc o bună adaptare socială la o mare varietate de contexte, fiind consideraţi oameni de succes. 

Nu trebuie omis faptul că în cele două medii, educaţional şi social, problemele cu care ne confruntăm sunt calitativ 

diferite. Mediul educaţional ne supune rezolvării, prioritar, probleme bine definite, adică probleme pentru care, de 

regulă, există un singur răspuns corect. Prin contrast, problemele vieţii cotidiene sunt slab definite, ceea ce permite 

abordarea lor din mai multe perspective, iar pentru ele nu există niciodată o soluţie perfectă. Cunoaşterea lacunară 

sau necunoaşterea elementelor inteligenţei emoţionale, lipsa activităţilor pentru dezvoltarea ei, efectele negative 

asupra adaptabilităţii în general şi asupra performanţei în particular, în cadrul Liceului Tehnologic “Avram Iancu”, 

constituie motivaţia acestui studiu. Rezultatele unor cercetări (vezi Goleman, Inteligenţa emoţională) au arătat că 

dezvoltarea emoţională a elevilor este decisivă nu doar pentru rezultatele şcolare ci şi pentru o viaţă de succes. De 

exemplu, cercetătorii au demonstrat că elevii care au sistem emoţional stabil la vârsta de 4 ani au rezultate mult 

mai bune la diversele examinări existente pentru admiterea la facultate. Capacitatea de a recunoaşte şi de a face 

faţă emoţiilor duce la performanţe mai mari la şcoală, în muncă şi în relaţiile interumane. Plecându-se de la rolul 

adaptativ al afectivităţii s-a constatat că persoanele care au un coeficient intelectual (IQ - indice al nivelului de 

dezvoltare al inteligenţei, stabilit prin raportarea vârstei mentale la vârsta cronologică) înalt sau o inteligenţă 

academică foarte bine dezvoltată se descurcă mult mai puţin în viaţa de zi cu zi, în timp ce altă categorie de 

subiecţi, deşi au un IQ mai redus în comparaţie cu primii, au rezultate deosebite în practică. 

Evaluarea pedagogică este relevată prin performanţa şcolară, academică ce reprezintă totalitatea modificărilor 

personalităţii elevului însuşite prin învăţare. În conceptul de performanţă şcolară îşi au locul atât schimbările de 

natură culturală (acumularea cunoştinţelor) cât şi cele de dezvoltare a personalităţii. Activitatea pedagogică 

necesită monitorizarea continuă a performanţei, asigură o imagine clară şi pentru a putea observa şi înregistra 

schimbările afective. Dacă în afara cunoştinţelor acumulate, elevilor nu le sunt apreciate şi alte valori, unele 

grupuri de elevi vor suferi situaţii sociale speciale. Tendinţa temporară de performanţă, nivelul de performanţă 

denotă capacitatea de adaptare a elevului la metodele pedagogice aplicate. Diferenţele de performanţă nu se 



161 
 

manifestă doar prin nivelul lor ci şi prin adaptarea la, sau prin acceptarea diferitelor tipuri de activităţi. 

Performanţa elevilor din grupurile şcolare industriale şi de meserii pot fi analizate după criteriul cunostinţelor 

generale şi după cel al cunostinţelor profesionale (unii elevi au rezultate excelente la cunoştinţe generale şi mai 

slabe sau critic slabe la cele profesionale şi invers). Factorii nonintelectuali pot hotărî performanţa şcolară, dar 

conţinutul şi modalităţile pedagogice de predare trebuie adaptate nivelului intelectual. Pe parcursul învăţării, 

factorul intelectual polivalent şi modelabil poate fi adaptat conţinutului, tipului şi structurii activităţii. 
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Inteligenţa emoţională este un alt mod de a fi inteligent: inseamnă să cunoşti emoţiile, să le recunoşti, să fii 

motivat, să ştii să comunici cu ceilalţi pentru a avea relaţii armonioase. 

În societatea în care trăim, copiii se maturizează mult mai repede decât s-a întâmplat vreodată.  Secolul XX 

a scos la iveală o mare problemă a omenirii. Stresul cotidian, viaţa  

agitată, alergătura după foloase materiale, au făcut ca tot mai puţini adulţi să pună accent pe formarea sufletească a 

tinerei generaţii. Ne întrebăm din ce în ce mai des de ce copiii noştri sunt tot mai violenţi, de ce starea de 

nervozitate este din ce în ce mai crescută, de ce cooperarea se transformă în conflict, de ce respectul reciproc se 

observă din ce în ce mai rar. Această stare de lucruri ne tulbură mai ales când ne gândim că noi ca şi cadre 

didactice şi mai ales ca părinţi am încercat să le oferim copiilor noştri tot ceea ce aveau nevoie din punct de 

vedere material. Puţini părinţi sunt aceia care îşi pun problema că odraslelor lor le lipseşte căldura sufletească. 

Părinţii pun tot mai mult accent pe latura materială a rolului lor şi uită de latura sentimentală, foarte importantă în 

dezvoltarea sănătoasă şi echilibrată a copiilor. Prinşi în vâltoarea vieţii, copleşiţi de problemele existenţei fizice, 

părinţii motivează prin lipsa timpului faptul că nu-şi fac griji în ceea ce priveşte dezvoltarea emoţională a copiilor 

lor. Din această cauză mulţi copii au ocazia să-şi deschidă sufletul doar la grădiniţă şi mai târziu la şcoală acolo 

unde colegii şi dascălul lor au timp să-i asculte. Ar fi bine dacă măcar aici s-ar întâmpla acest lucru. De cele mai 

multe ori însă şi dascălii se pierd în a da informaţii ştiinţifice cât mai multe şi lasă de o parte preocuparea pentru 

stările emoţionale ale copiilor, deşi dascălilor în timpul pregătirii lor profesionale  

li s-a atras atenţia că instrucţia copiilor merge mână în mână cu educaţia acestora. Să ne amintim că unul din cei 

mai mari pedagogi Quintilian spunea că „non multum sed multus” sau părintele pedagogiei Comenius spunea că 

„prefer un cap bine făcut, unuia bine umplut”. Dezvoltarea armonioasă a copiilor noştri depinde atât de 

îmbunătăţirea coeficientului de inteligenţă academică, dar mai ales de creşterea coeficientului de inteligenţă 

emoţională. Un tânăr bine pregătit profesional nu are certitudinea că se va descurca în viaţă mai bine decât unul 

mai puţin pregătit pe această latură, dar mai bine educat din punct de vedere al inteligenţei emoţionale. Aici 

intervine rolul adulţilor prezenţi în viaţa de zi cu zi a copiilor. Pentru a fi capabil de acest lucru părinţii şi cadrele 

didactice trebuie să fie ei în primul rând educaţi în acest sens. Cadrele didactice din considerentul că au studiat cât 

de cât psihologia îi pot ajuta pe părinţi iniţiindu-i în aplicarea în  

familie a principiilor educaţiei inteligenţei emoţionale.  

Părinţii au nevoie mai mult ca oricând să înţeleagă de ce inteligenţa emoţională este atât de importantă 

în activităţile zilnice legate de creşterea copiilor şi în închegarea unei familii bazate pe afecţiune, pe devotament şi 

pe rezolvarea problemelor cotidiene.  

Inteligenţa emoţională este un alt mod de a fi inteligent: inteligenţa inimii. Inseamnă: să cunoşti emoţiile, să 

le recunoşt, să poţi să te pui în pielea celuilalt, să ştii să iei decizii, să-ţi asumi responsabilitatea pentru ceea ce 

faci, să fii motivat, să ştii să comunici cu ceilalţi pentru a avea relaţii armonioase. Educaţia bazată pe 

inteligenţa emoţională foloseşte tehnici specifice, simple, dar importante, care pot contribui la pacea şi armonia 

familiei. Primul pas este acela de a-i învăţa pe părinţi să lucreze cu propriile emoţii inteligent, constructiv, pozitiv 

şi creativ respectând realităţile biologice şi rolul sentimentelor în natura omenească. Acest tip de educaţie porneşte 

de la faptul că totalitatea acţiunilor noastre ne permite să creăm un echilibru sănătos în relaţiile cu copiii prin 
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accentuarea importanţei sentimentelor şi prin controlul emoţiilor. Cultivarea inteligenţei emoţionale atât la părinte 

cât şi la preșcolar poate să fie cel mai important aspect al unei relaţii iubitoare, bazat pe încredere şi sinceritate. 

Părinţii nu trebuie să cadă în capcana de a se concentra numai pe rezultatele şcolare, pe performanţele intelectuale 

ale copiilor lor. Prin empatie îl veţi putea înţelege mult mai bine. Părinţii trebuie să stimuleze inteligenţa 

emoţională la preșcolari. Părintele trebuie să „cimenteze relaţia emoţională” cu copiii lor Segal dă chiar câteva 

sfaturi pentru a dezvolta inteligenţa emoţională copiilor lor:  

-daţi-le tinerilor o sarcină sau două, de care ei să se poată achita foarte bine.  

Dacă vrem ca aceştia să devină oameni independenţi, autonomi, atunci, ei trebuie să dobândească conştiinţa 

valorii de sine – conştiinţă pe care o capătă atunci când  

hotărâţi că aveţi încredere şi că vă bazaţi pe ei. Când vă priviţi copiii, vă cuprinde un sentiment de satisfacţie 

uitându-vă atent la ceea ce fac ei. Cu ajutorul empatiei, veţi şti ce activităţi anume v-ar energiza copilul. - nu ţineţi 

cu orice preţ să vă faceţi plăcut. Trebuie să avem capacitatea de a-i lăsa să se afirme într-un mod care să 

nu influenţeze nevoile şi drepturile celorlalţi membrii ai familiei, chiar dacă asta înseamnă că, aparent, vă va 

respinge. Nu daţi dovadă de slăbiciune, permiţând orgoliului rănit să vă domine deciziile. Dacă aveţi în mod 

repetat o senzaţie de inconfort şi nelinişte, încercaţi să aflaţi dacă nu cumva ceea ce simţiţi vă împiedică să 

percepeţi sentimentele tânărului.  

- Cereţi-vă iertare atunci când greşiţi. Procedând astfel, le veţi arăta copiilor că îi respectaţi şi îi trataţi ca pe nişte 

oameni maturi. Le veţi reduce teama de a nu se face de râs. Tot odată îi veţi apropia şi mai mult, 

împiedicând deteriorarea relaţiei părinte – copil.  

- Iubiţi-l .Asta nu înseamnă, totuşi, să-l lăsaţi să facă tot ce i-ar trece prin cap. Copiii au nevoie de un mediu 

pozitiv, care le oferă numeroase oportunităţi. Educaţia bazată pe  

inteligenţa emoţională porneşte de la faptul că totalitatea acţiunilor noastre ne permite să creăm un echilibru mai 

sănătos în relaţiile cu copiii prin accentuarea importanţei sentimentelor şi prin controlul emoţiilor. Inteligenţa 

emoţională ţine de conştientizarea propriilor emoţii, stăpânirea acestor emoţii (prin controlarea cauzelor 

generatoare), motivaţia interioară de a evolua, dublată de iniţiativă, optimism şi dăruire, empatie  

(capacitatea de a înţelege emoţiile şi sentimentele altora) şi, nu în ultimul rând, de aptitudinile sociale, adică de 

capacitatea de a stabili relaţii pozitive, de a coopera şi colabora cu ceilalţi, de a rezolva conflicte, de a capta 

atenţia. Capacitatea de a recunoaşte şi de a face faţă emoţiilor duce la performanţe mai mari la şcoală, în muncă şi 

în relaţiile  

interumane. Părinţii pot dezvolta inteligenţa emoţională copiilor lor. Ei pot construi o punte de comunicare cu 

prescolarul folosind aceste tehnici, inclusiv ascultarea activă care înseamnă a-i furniza copilului un feed-back 

nonverbal şi uneori mental (Conchill şi Bough, 2005, p. 41). Vorba lui Tom Peters „Primul pas spre inovaţie este 

formarea obiceiului de a asculta” 
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 Ce este o emoţie? Dicţionarul explicativ al limbii române o defineşte ca fiind: “ o reacţie afectivă de 

intensitate mijlocie şi de durată relativ scurtă, însoţită adesea de modificări în activităţile organismului, oglindind 

atitudinea individului faţă de realitate”. 

Cercetările de până acum arată ca emoţiile iau naştere într-o parte a creierului uman numit amigdala (creier 

amigdalian), pe care o aveau şi strămoşii noştri şi care îi ajută să supravieţuiască. Şi astăzi emoţiile ne-ar ajuta şi 

pe noi să ne cunoaştem mai bine, dacă le-am asculta şi am învăţa de la ele. Din păcate, prea puţini dintre noi ne 

ascultam emoţiile şi le lăsăm să ne ghideze în viaţa de zi cu zi. Prea puţini dintre noi suntem în mod natural 

capabili să ne conectăm uşor la propriile noastre emoţii, să ni le conştientizam şi să ni le controlam în situaţii 

tensionate. Cu alte cuvinte, puţini dintre noi avem o inteligenţă emoţională nativă. Unii dintre specialişti definesc 

inteligenta emoţională ca „abilitatea de a recunoaşte şi a înţelege emoţiile tale şi ale celorlalţi şi capacitatea de a 

folosi această înţelegere pentru a-ţi controla comportamentul şi a îmbunătăţi semnificativ relaţiile cu ceilalţi.” 
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Ce pot face cei care nu au această capacitate înnăscută de a-şi conştientiza şi controla emoţiile? Foarte 

simplu: o învaţă! Aceleaşi cercetări arata ca inteligenta emoţională poate fi dezvoltată, spre deosebire de 

inteligenta raţională sau de personalitate, care sunt mai mult sau mai puţin constante de-a lungul vieţii. 

Studii îndelungate realizate pe eşantioane de sute de mii de persoane au arătat că oamenii care lucrează la 

dezvoltarea inteligenţei lor emoţionale reuşesc apoi să nu mai fie copleşiţi de provocările din viaţa de zi cu zi. 

Aceştia îşi pot controla emoţiile în situaţii tensionate şi se bucura de viaţa mult mai mult decât atunci când nu îşi 

conştientizau şi stăpâneau emoţiile. 

Cum e posibilă dezvoltarea inteligenţei emoţionale? Creierul amigdalian, cel care e responsabil de 

producerea emoţiilor, scanează semnalele senzoriale şi le trimite către neocortex. Neocortexul rafinează şi de cele 

mai multe ori hotărăşte ce trebuie făcut cu semnalele care vin de la creierul amigdalian. Cele două creiere 

interacţionează, formând centrul controlului emoţional. Prin procesul conştientizării emoţiilor, neocortexul 

accesează creierul amigdalian, permiţând formarea unor noi structuri neuronale, unor magistrale noi între cele 

două părţi ale creierului. Practicată în mod constant, conştientizarea emoţiilor permite formarea unor legături din 

ce în ce mai rapide între centrul apariţiei emoţiilor şi centrul logicii. Astfel, în momente tensionate, neocortexul 

poate interveni rapid în preluarea comenzii comportamentului adoptat, nepermiţând creierului amigdalian să 

dicteze un comportament neadecvat. 

Tipuri de emoţii 

2.1 Furia – Emoţia cel mai dificil de controlat, este o emoţie secundară, care nu apare decât după ce ne 

simţim la început înfricoşaţi, atacaţi, ofensaţi, nerespectaţi, forţaţi, presaţi sau prinşi în capcană. Atunci când 

suntem furioşi, comanda propriilor noastre acţiuni este preluată de creierul amigdalian, aducându-ne la un nivel 

inferior de evoluţie a rasei umane. Furia poate fi şi emoţie primară, în cazul în care viaţa noastră sau a unei 

persoane iubite este pusă în pericol. În acest caz preluarea controlului acţiunilor noastre de către creierul 

amigdalian generează reacţia de „luptă sau fugi”, care în acest caz ne poate salva viaţa. 

2.2 Teama – Este o emoţie primară care ne protejează de pericole fizice sau psihologice. Câteva tipuri de 

temeri sim.iţe de orice om sunt: teama de a pierde controlul, teama de eşec, teama de a fi singur, teama de 

necunoscut. În măsura în care această emoţie nu are o intensitate prea mare, ea ne poate mobiliza să ieşim din 

situaţia care generează teama. 

2.3 Dezamăgirea – Este o emoţie primară. Este o emoţie pe care o simţim când realitatea este diferită faţă 

de aşteptările sau preten.iile noastre faţă de o anumită situaţie său persoana. Dacă ne dăm seama de acest lucru, 

putem să ne asumăm responsabilitatea pentru acest sentiment şi să îl diminuăm în intensitate. 

2.4 Amărăciunea – Este o emoţie secundară. Este o formă mai accentuată a dezamăgirii care ne spune nu 

numai că ne aşteptam ca o anumită situaţie său persoana să fie într-un anumit fel, ci şi că începusem să contăm sau 

să depindem de acea aşteptare. 

2.5 Vinovăţia – Este o emoţie primară. Apare atunci când acţiunile noastre nu sunt în concordanţă cu 

valorile noastre. Această emoţie ne evaluează standardele şi ne arată în ce măsură credem cu adevărat în ele. Ne 

putem cere scuze, arătându-ne adevăratele sentimente care exprima ceea ce e cu adevărat important pentru noi. 

Ca persoană inteligentă emoţional, putem utiliza valoarea pozitivă a fiecărei emoţii negative pe care o trăim 

acceptând-o, ascultând-o şi învăţând de la ea. Inteligenta Emoţională este capacitatea de a recunoaşte, numi şi a ne 

controla în mod adecvat emoţiile. 

“Cu toţii putem fi furioşi la un moment dat, dar oamenii inteligenţi emoţional ştiu ce să spună sau să facă 

în acele momente, pentru a obţine cel mai bun rezultat.” Lea Brovedani 

 

 

INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ ÎN EDUCAŢIA COPIILOR 
 

 

Grădiniță cu PP “Traian Demetrescu” Craiova 

Prof. Ana-Maria Popescu 

 

Ce poate face educaţia bazată pe inteligenţa emoţională pentru căminul dvs?  Este o metodă de a ne regăsi 

simţul echilibrului atunci când îngrijorarea ne copleşeşte, copiii încep să se bată, cooperarea se transformă în 

conflict, adolescenţii se revoltă,iar membrii familiei nu ştiu ce să facă mai întâi. Pentru oamenii cuprinşi de 

nervozitate,este foarte greu să facă ceea ce ştiu că este bine în condiţii normale. Ideea de bază este ca părinţii să 

lucreze cu propriile emoţii şi cu emoţiile copiilor în mod inteligent,constructiv, pozitiv şi creativ,respectînd 

realităţile biologice şi rolul sentimentelor în natura omenească. 

Care este rolul părinţilor pe acest pământ? Să-i înveţe, să-i sfătuiască şi să-i îndrume pe aceşti copii? Copiii 

nu-şi mai doresc acest tip de îndrumare iar unii se revoltă făţiş. 
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 Iat

ă câteva exemple de “cuvinte de îngrijorare”: 

1. ”De câte ori şi-am spus să te îmbraci înainte de a te juca sau atunci când te uiţi pe fereastră? Ştii cât timp pierzi 

în felul ăsta?” 

2. ”N-o să ajungi niciodată nicăieri dacă mă minţi şi nu-şi faci ordine în camera aia care o să ajungă ca un grajd. 

Cum o să te descurci la facultate,când o să fii departe de casă?” 

Ca să ne pregătim copiii pentu viitor, trebuie sa-i ajutăm sa-şi dezvolte o imagine de sine pozitivă şi 

puternică,sentimentul de încredere în sine şi autodisciplina,aptitudini sociale şi simţul responsabilităţii. 

        

1.Fiţi conştient de sentimentele dvs.şi ale celorlalţi. 

   Foarte mulţi copii care prezintă dificultăţi de coportament au şi probleme în a-şi identifica corect 

sentimentele.Pentu ei supărat şi furios înseamnă acelaşi lucru; la fel se poate spune despre nemulţumit şi 

trist,mândru şi bucuros şi multe altele.Odată ce suntem capabili să ne recunoaştem diferitele sentimente,există 

şanse mai mari să le controlăm.Felul dvs.de a fi influenţează foarte mult ceea ce faceţi .Când sunteţi trist,aveţi 

tendinţa sa vă interiorizaţi.Când sunteţi fericit,aveţi tendinţa să răspândiţi în jur voie bună.Dar dacă nu ştiţi ce 

simţiţi atunci nu sunteţi siguri ce veţi face şi ,prin urmare,nu ştiţi să vă purtaţi. 

       

2.Fiţi empatic şi înţelegeţi punctele de vedere ale celorlalţi. 

Empatia este capacitate de a împărtăşi sentimentele celorlalţi.Pentru aceasta omul trebuie mai întâi să fie conştient 

atât de propriile sale sentimente,cât şi de ale celuilalt,conform principiului nr. 1. 

A cunoaşte sentimentele celuilalt este o parte importantă a sensibilităţii faţă de oamenii din jurul nostru. 

Deseori limbajul trupului şi tonul vocii ne transmit emoţiile într-un mod mai  eficient decât cuvintele. Putem 

considera empatia o înţelegere emoţională nonverbală a celorlaţi. Capacitatea de a manifesta empatie este esenţială 

pentru relaţiile părinţilor cu copiii lor şi mi se pare extrem de important ca un copil sa-şi însuşească empatia ca 

aptitudine socială pozitivă. 

Televizorul şi filmele video le oferă copiilor o falsă perspectivă asupra sentimentelor celorlalţi,pentru că 

par a fi reale,dar,de faptele sunt născocite şi puse la cale de scenarişti, regizori,actori.bănuiala noastră este că în 

ziua de azi copiii par să se poarte cu mai multă maturitate decât au în realitate, pentru că sunt expuşi la atâtea” 

experienţe de viaţă” într-un mod superficial, prin intemediul mijloacelor de comunicare în masă. 

           3.Dobândiţi-vă echilibrul şi faceţi faţă impulsurilor emoţionale şi comportamentale. 

În cartea “Inteligenţa emoţională”, Daniel Goleman a popularizat celebrul test al bomboanelor adrest unor 

copii de patru ani, punându-i să aleagă între a lua o bomboană pe moment sau a aştepta câteva minute,până când 

un cercetător avea să revină în cameră şi să le ofere două bomboane. S-a constatat că aceia care fuseseră în stare să 

nu mănânce bomboana imediat nu numai că stăteau mai bine în privinţa diverselor teste de comportament pozitiv 

şi sănătate mentală, dar şi valorile la testele de cunoştinţe earu în medie cu 200 de puncte mai mari decât ale 

foştilor colegi mai grăbiţi. În relitate testul bomboanelor vizează un aspect al controlării impulsurilor 

comportamentale, cunoscut sub numele de recompensă întârziată. 

Un aspect al autocontrolului este capacitatea de a ne echilibra reacţia emoţională faţă de o 

situaţie,indiferent dacă această reacţie este pozitivă sau negativă. A practica stăpânirea de sine şi a-i învăţa despre 

aceasta şi pe alţii poate fi un lucru dificil, dar şi străduinţele în acest sens ne pot ajuta să rezolvăm o mulţime de 

probleme familiale. 

         4.Construiţi-vă scopuri şi planuri pozitive 

   Unul dintre cele mai importante aspecte ale gândirii omeneşti este acela că ne putem stabili scopuri şi ne 

putem face planuri pentru a atinge aceste scopuri. Lucrurile pe acre le fac părinţii şi copiii au un ţel. Teoria 

inteligenţei emoţionale ne spune că acest fapt are implicaţii importante. Trebuie să-i ajutăm pe copii să înţeleagă 

semnificaţia  cuvântului  scop Indifernt de felul în care ne percepem noi scopul,  conştientizarea acestuia ne ajută 

să ne construim un plan potrivit, menit să ne ajute. 

         5.Folosiţi aptitudini sociale pozitive în relaţiile cu ceilalţi. 

Alături de faptul de a fi conştienţi de propriile sentimente, de autocontrol,de capacitatea de a stabili un scop 

şi de empatie, este importanr să ştim cum să ne purtăm eficient în relaţiile cu ceilalţi. Aceasta presupune deprinderi 

sociale cum ar fi comunicarea şi rezolvarea problemelor. 

Pentru a comunica, nu este suficient să ne exprimăm clar, ci trebuie să ştim cum să ascultăm şi să oferim 

răspunsuri constructive. Aceste aptitudini sunt importante atât pentru părinte, cât şi pentru copil. A învăţa sa-i 

ascultăm pe ceilalţi cu atenţie,să vorbim atunci când ne vine rândul,să ne armonizăm diversele simţăminte, să 

ajungem la un consens şi să ne exprimăm ideile cu claritate reprezontă doar o parte a noianului de aptitudini 
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sociale care ne ajută să lucrăm mai bine într-un grup. Şi, binenţeles, când membrii unui grup folosesc aceste 

aptitudini,grupul respectiv funcţionează mai bine-inclusiv o familie. 

Conform lui Howard Gardner , reputatul specialist în psihologie educaţionalǎ de la Harvard, existǎ nu unul ci 

şapte tipuri de inteligenţǎ emoţionalǎ: 

 Inteligenţa spaţialǎ - capacitatea de a vedea structuri şi forme cu precizie; cei care posedǎ acest tip de 

inteligenţǎ  se exprimǎ foarte uşor prin desene, fotografii sau sculpturi. 

 

 Inteligenţa kinestezica – capacitatea de a utiliza corpul cu precizie, coordonând mişcǎrile foarte bine şi, în 

acelaşi timp, putând sǎ înţeleagǎ  rapid toate nuanţele unei mişcǎri. 

 Inteligenţa muzicalǎ – capacitatea de a identifica stilul unui compozitor şi de a recunoaşte diverse partituri 

muzicale. 

 Inteligenţa lingvisticǎ – capacitatea de a învǎţa foarte uşor o limba strǎinǎ sau de a dezvolta un vocabular 

foarte bogat. 

 Inteligenţa logico-matematicǎ – capacitatea de a rezolva cu uşurinţǎ probleme şi de a te simţi foarte 

confortabil atunci când se lucreazǎ cu numere; aceasta este cea care determinǎ obţinerea unor scoruri foarte 

mari la testele care mǎsoarǎ coeficientul de inteligenţǎ tradiţional. 

 Inteligenţa interpersonalǎ şi cea intrapersonalǎ – capacitǎţile care te ajutǎ sǎ înţelegi sentimentele celor din 

jur şi, respectiv, sǎ îţi înţelegi propriile sentimente; acestea sunt responsabile în bunǎ mǎsurǎ pentru cele 80 

de procente ale succesului organizaţional. 

Redusǎ la esenţǎ, inteligenţa emoţionalǎ are trei componente: cunoaşterea propriilor emoţii, „gestionarea” 

acestora şi înţelegerea şi luarea în considerare a emoţiilor celorlalţi.    

Cele initial sapte tipuri de inteligenta sunt : lingvistica, logico-matematica, spatiala, muzicala, kinestezica, 

intrapersonala si interpersonala, carora le-a mai adaugat inteligenta naturalista. 

Aceste tipuri de inteligenta, impreuna cu abilitatile si ocupatiile cel mai des intalnite ale persoanelor respective au 

fost grupate in urmatorul tabel: 

Tipul de inteligenta Abilitati Ocupatii 

Lingvistica legate de limba 

cititul 

scrisul 

scriitori 

oratori 

profesori 

logico-matematica matematice 

logice 

analitice 

oameni de stiinta 

filozofi 

matematicieni 

Spatiala intelegerea si  

manipularea 

legaturilor spatiale 

artisti 

ingineri 

arhitecti 

Muzicala compunerea si 

interpretarea de  

piese muzicale  

muzicieni 

compozitori 

Kinestezica atletice atleti individuali sau 

in echipa 

Intrapersonala intelegerea si  

cunoasterea sinelui 

 

Interpersonala intelegerea si  

cunoastera celorlalti 

consultanti  

terapeuti 

Pe baza acestor cunostinte s-a putut cerceta in special cu meritul lui Dee Dickinson efectul si impactul tehnologiei 

asupra modului in care se poate accentua un anume tip de inteligenta la elevii din ciclul primar si gimnazial cand 

influenta asupra acestora poate fi fundamentala. 

CUM SǍ-TI ÎMBUNǍŢEŞTI  INTELIGENŢA EMOŢIONALǍ 

 Ţine cont că emoţiile, cǎ de altfel si fericirea ta, stau in mâinile tale; 

 Foloseşte-ţi energia pentru a-ţi analiza propriile acţiuni decât sa-ţi pierzi timpul criticându-i  pe alţii; 

 Fii constructiv si preia din comportamentul celorlalţi ceea ce ţi se potriveşte; 

 Invaţǎ sa te relaxezi când simţi ca autocontrolul îţi cam joaca feste si mergi mai departe când simţi ca ţi-ai 

revenit; 

 Încearcǎ sǎ faci haz de necaz in caz de crizǎ; 

 Fii cinstit cu tine insuţi; recunoaşte atunci când greşeşti si vezi care este sursa greşelilor astfel încât sǎ poţi 

rezolva situaţia respectivǎ într-un mod cât mai optimal; 

 Aratǎ ca te respecţi respectând la rândul tǎu sentimentele celorlalţi; 
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 Evitǎ-i pe cei care încearcǎ sǎ te punǎ intr-o situaţie de inferioritate sau nu-ţi respectǎ sentimentele; 

 Învatǎ sǎ asculţi mai mult decât vorbeşti; 

 Fii atent la comunicarea non-verbalǎ; uitǎ-te la fete, ascultǎ tonul vocii si studiazǎ limbajul trupului; 

 Conştientizeazǎ cǎ pentru îmbunataţirea inteligenţei tale emoţionale ai nevoie de timp si de multa rǎbdare.  

 

 

 

ROLUL INTELIGENŢEI EMOŢIONALE ÎN REUSITA ŞCOLARA A COPILULUI 

 
 

   Prof.  Înv. Preşcolar Cojocaru Corina 

                                                  Prof.  Înv. Preşcolar Chesa Roxana 
 

     

"A fi pe propriile picioare – Heart Start" este o propunere a psihologului Daniel Goleman (în cartea sa "Inteligenţa 

Emoţionala"), care lansează o revoluţie în psihologie, susţinând importanţa crucială a emoţiilor în dezvoltarea 

personalităţii umane. 

    

 Sp

ecialiştii în psihologie susţin că inteligenţa emotională şi capacitatea copilului de a relaţiona şi de a stabili relaţii cu 

cei din jur stau la baza succesului la şcoală, dar şi a succesului în viaţă. 

     

Inteligenţa emoţională poate fi definită pe larg ca un set de capacităţi de a conştientiza, identifica, comunica, 

rememora, descrie, înţelege, gestiona emoţiile şi a le utiliza în relaţiile cu ceilalţi. Ea este încă insuficient 

cunoscută pe scară largă şi a devenit obiect al studiilor ştiinţifice relativ recent (în anii ’90). Una dintre cele mai 

bune veşti legate de inteligenţa emoţională este faptul că ea se poate dezvolta de-a lungul vieţii prin educaţie şi 

exerciţii specifice. 

     

Din lucrările oamenilor de ştiinţă despre inteligenţă se observă interesul special acordat inteligenţei emoţionale şi 

sociale care se referă la abilitatea de a te înţelege pe tine şi de a-i înţelege pe ceilalţi. 

    

 U

n număr tot mai mare de educatori şi cercetători în domeniul educaţiei recunosc faptul că la sfârşitul anilor de 

şcoală, absolvenţii sunt nepregătiţi să facă faţă provocărilor vieţii de fiecare zi, atât la nivel personal, cât şi ca 

membrii ai societăţii. Abordarea prin excelenţă cognitivă a demersurilor curriculare şi didactice nu este suficientă 

pentru a avea succes şi a fi fericit. În consecinţă, la ora actuală, aria învăţării emoţionale se dezvoltă pe baza 

cercetărilor în domeniu, respectiv al noilor teorii privind natura emoţiilor şi a inteligenţei în relaţie cu succesul şi 

fericirea. Prin învăţare socială şi emoţională, inteligenţa emoţională a indivizilor este dezvoltată, constituind un 

bagaj enorm pentru viitorul lor personal şi professional. 

    

 Te

rmenul de inteligenţă emoţională a fost formulat pentru prima dată în S.U.A. de Wayne Leon Payne în anul 1985, 

care considera că „inteligenţa emoţională implică o relaţionare creativă cu stările de teamă, durere şi dorinţă” (cf. 

M. Roco, 2001). 

    Cel mai important element al inteligenţei emoţionale îl constituie emoţiile Ele sunt foarte importante deoarece 

asigură: 

Supravieţuirea – emoţiile noastre ne atenţionează atunci când ne lipseşte impulsul natural; când ne simţim 

singuri, ne lipseşte nevoia de a comunica cu alţi oameni; când ne este frică ne simţim respinşi, lipseşte nevoia de a 

fi acceptaţi. 

Luarea deciziilor – sentimentele şi emoţiile reprezintă o valoroasă sursă de informaţii, ajutându-ne să luăm 

hotărâri. 

Stabilirea limitelor – sentimentele noastre ne ajută să tragem nişte semnale de alarmă atunci când ne 

deranjează comportamentul unei persoane. Dacă învăţăm să ne încredem în ceea ce simţim şi să fim fermi în a 

exprima acest lucru, putem înştiinţa persoana respectivă de faptul că ne simţim incomod, de îndată ce devenim 

conştienţi de acest fenomen. Acest lucru ne va ajuta în trasarea graniţelor care sunt necesare pentru protejarea 

sănătăţii noastre mintale. 
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Comunicarea – sentimentele noastre ne ajută să comunicăm cu ceilalţi. În cadrul comunicării dintre 

oameni, comunicarea nonverbală reprezintă cel puţin 60%, iar adevărul în privinţa emoţiilor se află mai mult în 

„cum” spune persoana decât în „ceea ce” spune ea. De exemplu, expresia feţei noastre poate exprima o gamă largă 

de sentimente: teamă, bucurie, surpriză, supărare, dezgust, furie etc. Dacă suntem mai abili în arta comunicării 

verbale, vom fi în stare sa

exprimăm mai mult din nevoile noastre emoţionale, având astfel posibilitatea de a le simţi mai bine. Suntem 

capabili să-i facem să se simtă importanţi, înţeleşi şi iubiţi, dacă reuşim să fim cât se poate de receptivi la 

problemele emoţionale ale celorlalţi oameni. 

Unitatea – sentimentele noastre sunt probabil cea mai mare sursă de unitate a tuturor membrilor speciei 

umane. Sentimentele sunt universale trecând peste graniţele religioase, politice şi culturale, cum ar fi sentimentele 

de empatie, compasiune, cooperare şi iertare. Acestea au potenţialul de a ne uni ca specie. Într-o viziune de 

ansamblu, sentimentele, ne unesc, convingerile ne despart. 

     În 

anii „80, Howard Gardner, în teoria inteligenţelor multiple a identificat inteligenţa interpersonală şi inteligenţa 

intrapersonală, care combinate, reprezintă ceea ce nouă ne este cunoscut astăzi sub numele de inteligenţa 

emoţională (IE). 

     În 

teoria sa, Gardner rezervă un loc important formelor de inteligenţă, componente ale inteligenţei emoţionale şi 

anume: inteligenţa interpersonală şi inteligenţa intrapersonală. 

Inteligenţa interpersonală – constă în abilitatea de a-i înţelege pe ceilalţi, de a cunoaşte ceea ce îi 

motivează pe oameni, cum muncesc ei, cum poţi să cooperezi mai bine cu ei. 

Inteligenţa intrapersonală – constă în abilitatea de a se întoarce spre sine, în interiorul propriei persoane, 

de a realiza o aprofundată cunoaştere personală. 

    Psihologii au arătat că aceste abilităţi nu sunt generate de un nivel ridicat al inteligenţei academice/teoretice, ci 

ele constituie un fel de sensibilitate specifică faţă de practică şi de relaţiile interumane. Astfel, s-a născut o nouă 

formă de inteligenţă – inteligenţa emoţională. 

    

 Se

mnele si comportamentul unui copil inteligent emotional 
 are capacitatea de a vorbi liber despre ceea ce simte; 

 cunoaşte şi identifică propriile emoţii prin care trece şi pe cele ale celor din jurul lui; 

 comunică uşor cu cei din jurul lui; este deschis la dialoguri; 

 ştie să-şi controleze sentimentele negative şi impulsurile; 

 este motivat (descopera placerea din spatele anumitor activităţi şi este orientat spre performanţă sau succes); 

 se adapteaza uşor la situaţii noi; 

 are prieteni şi stabileşte cu usurintă relaţii cu cei din jurul lui; 

 este capabil să iţi impuna propriile preferinţe şi să pună întrebari. 

     

Sugestii pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale: 

    Nici o schimbare nu este posibilă fără acordul implicit şi participarea activă a cadrelor didactice, elevilor şi 

părinţilor. 

...Pentru părinţi... 

- Începeţi educaţia emoţională a copilului încă de la naştere (chiar şi înainte). Manifestaţi atenţie faţă de nevoile 

sociale şi emoţionale ale copiilor dumneavoastră, astfel încât tranziţia către adolescenţă să se facă mult mai uşor. 

- Participaţi la discuţii de grup, workshopuri, discuţii online, chat pe tema dezvoltării sociale şi emoţionale. 

- Fiţi un model pentru copilul dumneavoastră din punct de vedere al manifestării abilităţilor emoţionale şi sociale, 

care să-i stimuleze comportamentul socio-emoţional. 

- Folosiţi un limbaj cu copilul dumneavoastră care să implice: discuţii despre emoţii, descrierea emoţiilor. 

Întrebaţi-l cum se simte, învăţaţi-l că poate avea mai multe sentimente în acelaşi timp. 

- Încurajaţi efortul copilului pentru îmbunătăţirea inteligenţei emoţionale. 

- Folosiţi momentele naturale care se întâmplă zilnic, ca „momente de învăţare“, în care puteţi discuta despre 

diferite stări, dispoziţii, despre rezolvarea conflictelor sau managementul emoţiilor. 

- Fiţi conştienţi că abilităţile emoţionale pot fi învăţate prin povestiri personale, evenimente zilnice, curente, 

discuţii despre filme sau pagini WEB. Recunoaşteţi şi vorbiţi despre comportamentele emoţionale, sociale din 

mass media. 
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- Ţineţi un jurnal care vă ajută să deveniţi mai reflectiv asupra emoţiilor personale şi încurajaţi copilul să facă la 

fel. 

- Achiziţionaţi jucării şi produse pentru copii care să-i ajute la dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale. 

…Pentru cadrele didactice... 

- Integraţi activităţi pentru dezvoltarea abilităţilor sociale şi emoţionale în programul zilnic şcolar. 

- Cercetaţi succesul unor programe de dezvoltare socială şi emoţională (de ex. luarea deciziilor, rezolvarea de 

probleme, rezolvarea creativă a conflictelor) şi discutaţi cu colegii de cancelarie despre consecinţele pozitive ale 

implementării acestora. 

- Demonstraţi elevilor dumneavoastră un comportament inteligent social şi emoţional. 

- Participaţi la forumuri, conferinţe, întâlniri cu specialişti, discuţii pe Internet pe tema dezvoltării sociale şi 

emoţionale. 

- Promovaţi în clasă activităţi pentru dezvoltarea abilităţilor sociale şi emoţionale, folosind mijloacele TIC: jocuri 

pe computer şi video. 

- Fiţi receptivi(e) la momentele care se întâmplă în clasă în mod atural: momentele când observaţi schimbarea 

stărilor şi a dispoziţiilor, conflictele, actele de grijă faţă de ceilalţi,respectul, atenţia. 

- Valorizaţi inteligenţa socială şi emoţională a elevilor dumneavoastră ca fiind mult mai importante decât 

dezvoltarea lor cognitivă. 

- Încurajaţi exprimarea impresiilor despre abilităţile emoţionale şi sociale dezvoltate în clasa dumneavoastră! De 

exemplu: un afişaj/panou despre vocabularul emoţiilor, un afişaj/panou cu complimente adresate de elevi între ei 

sau probleme despre care ei doresc să vorbească şi răspunsuri la acestea. 

- Verificaţi împreună cu alte cadre didactice din şcoală strategiile folosite la clasă în lucrul cu elevii pentru 

susţinerea competenţelor sociale şi emoţionale. 

- Ţineţi un jurnal în care să reflectaţi asupra emoţiilor dumneavoastră şi încurajaţi-i pe copiii cu care lucraţi să aibă 

o astfel de activitate pentru monitorizarea emoţiilor, atât cele pozitive, dar mai ales cele negative. 

- Informaţi-vă despre resursele existente (centre pentru educaţie emoţională şi socială, cărţi, reviste de specialitate, 

pagini WEB, pliante, cursuri de formare) pe tema dezvoltării sociale şi emoţionale. 

- Oferiţi ajutor elevilor în evaluarea emoţiilor şi sentimentelor: învăţaţi-i să clasifice cuvintele care denumesc 

emoţii, învăţaţi-i să găsească cuvinte pentru emoţii; începeţi prin exprimarea emoţiilor sau prin discuţii despre 

sentimente. 

- Acordaţi-le oportunitatea de a a alege: laudaţi-i pentru deciziile luate, întreabaţi-i cum pot fi ajutaţi pentru a veni 

în rezolvarea nevoilor lor, dar nu insistaţi cu această cerere. 

- Respectaţi sentimentele lor: întreabaţi-i cum se simt, ce îşi doresc înainte de a acţiona, gândiţi-vă ce vă propuneţi 

să simtă elevii prin activităţile de învăţare, ce sentimente creează un mediu pozitiv de învăţare. 

- Validaţi sentimentele: acceptaţi sentimentele lor, arătaţi înţelegere, empatie, grijă şi respect, atenţie, oricare ar fi 

problema şi nu uitaţi că întotdeauna prima dată este de dorit să validaţii sentimentele. 

- Împuterniciţi-i (engl. „empowerment“): întreabaţi-i cum se simt şi ce ar fi necesar pentru a se simţi mai bine, 

învăţaţi-i să rezolve singuri problemele folosind empatia, compasiunea şi respectul mutual pentru sentimentele 

altora. 

- Evitaţi etichetările şi judecăţile critice: evitaţi etichetarea subiectelor ca fiind bune/rele, drăguţe/grosolane etc., 

evitaţi „ar trebui“. 

- Identificaţi zilnic acele exerciţii prin care aţi putea să lucraţi şi asupra emoţiilor elevilor. 

- Ca activităţi de “dezgheţ” folosiţi modalităţi de a diagnostica starea emoţională a elevilor la început de zi. 

- Asociaţi situaţiile de învăţare cu emoţii şi sentimente. Alocaţi timp pentru a vorbi despre ele. 

 

- Structuraţi eseurile ca răspunsuri la întrebări de genul: “Cum ar arăta emoţiile tale dacă ar fi sunete, obiecte, 

fenomene ale naturii, culori, persoane celebre, evenimente, flori, animale, gusturi etc.” 

- Discutaţi cu elevii despre responsabilitatea emoţiilor, reacţiile emoţionale, consecinţele emoţiilor 

...Pentru elevi... 

- Ţineţi un jurnal care ajută la creşterea conştiinţei de sine şi autoreflecţiei. 

- Folosiţi monologul pentru a vă încuraja, fiţi pentru voi cel mai bun prieten, nu cel mai aspru critic. 

- Încurajaţi prietenii voştri să vă spună punctele lor de vedere pentru problemele pe care le aveţi. 

- Fiţi conştienţi de „butonul“ (situaţii, persoane, lucruri, cuvinte) care declanşează supărarea, furia,mânia şi de 

modalităţile prin care acestea pot fi transformate. 

- Fiţi atenţi la strategiile pe care le folosiţi pentru a vă calma şi a vă schimba dispoziţiile din negative în pozitive. 
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- Găsiţi oportunităţi pentru a coopera şi a vă angaja în colaborarea cu colegii voştri. 

- Ascultaţi-vă intuiţia: când eşti cu un prieten sau o persoană semnificativă, iar tu ai curajul să spui că ceva acolo 

este greşit, aşa este. Rezistaţi presiunii grupului, fiţi asertivi! 

- Fiţi receptivi la nevoile voastre sociale şi emoţionale 

- Observaţi şi notaţi locurile şi persoanele care vă determină să trăiţi şi să simţiţi emoţii pozitive sau emoţii 

negative. 
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           Prin sec. al XVI-lea, unul dintre cei mai mari scriitori si un subtil cercetator al comprtamentului uman si-a 

pus intrebari privind dezvoltarea si exprimarea emotiilor umane. Unul dintre primii filosofi care a incercat sa 

reprezinte omul ca fiinta rationala a dat peste fenomenul emotiei, in care „ratiunea tinde sa-si ia zborul pe 

fereastra.” (Shakespeare).     

    Dictionarul Oxford defineste emotiile ca fiind: „orice agitatie sau tulburare mintala, sentimentala sau 

pasionala; orice stare mintala acuta sau tensionata.” 

          Goleman crede ca emotiile se refera la sentimentele si la gandurile pe care acestea le antreneaza, la starile 

psihologice si biologice si la masura in care suntem inclinati sa actionam. 

           Emotiile sunt impulsuri ce te determina sa actionezi, planuri imediate de abordare a vietii, planuri pe care 

le avem innascute. Cuvantul „emotie” isi are originea in verbul latinesc „motere” care inseamna „a misca” plus 

prefixul „e”, adica „ a te da la o parte”, sugerand ca tendinta de a actiona este implicita in orice emotie. Emotiile 

duc la fapte. 

            In repertoriul emotional, fiecare emotie joaca un rol unic. Emotiile pregatesc corpul pentru o reactie 

diferita. Emotiile noastre au o minte proprie, una care sustine puncte de vedere independent de mintea noastra 

rationala. „Este nevoie de vointa pentru ca emotia sa fie controlata de ratiune.” (Th. Lickona). 

           Emotiile rezulta din procesele cerebrale si sunt necesare adaptarii si ordonarii comportamentului uman. 

Emotiile sunt reactii complexe descrise prin intermediul a trei componente majore: o stare epecifica, o schimbare 

fiziologica si impulsul de a actiona. 

            Emotiile sunt importante pentru ca ele asigura: 

supravietuirea-  emotiile sunt un sistem intern de ghidare, ne atentioneaza atunci cand lipseste impulsul natural; 

 luarea deciziilor- sentimentele si emotiile noastre constituie o sursa de informatii valoroasa, ne ajuta sa 

luam hotarari; 



 

 stabilirea limitelor- in privinta persoanelor al caror comportament ne deranjeaza; asigurand sanatatea 

fizica si psihica; 

 comunicarea- verbal si nonverbal putem sa stabilim relatii cu ceilalti si putem sa fim mai receptivi la 

problemele emotionale ale celorlalti; 

 unitatea- sentimentele de empatie, compasiune, cooperare, iertare (de exemplu) au potentialul de a ne uni. 

      In concluzie, emotiile ne armonizeaza cu mediul si cu noi insine (M. Roco). 

INTELIGENTA EMOTIONALA 

         Inteligenta emotionala reprezinta capacitatea individului de a fi in stare sa se motiveze si sa persevereze in 

fata frustrarilor; de a-si stapani impulsurile si de a amana satisfactiile, de a-si regla statile de spirit si de a 

impiedica necazurile sa-i intunece gandirea, de a fi staruitor si de a spera. (D. Goleman). 

         S. Heim spunea ca inteligenta emotionala inseamna sa fii constient de ceea ce simti tu si ceea ce simt altii si 

sa stii ce  sa faci  in legatura cu aceasta; sa stii ceea ce iti este bine si ce iti face rau si cum sa treci de la rau la 

bine; sa ai constiinta emotionala, sensibilitate si capacitate de conducere care sa te ajute sa maximizezi pe termen 

lung fericirea si supravietuirea. Tot Heim a mai enumerat si o serie de componente ale I. E.. 

·       constiinta de sine ( sa fii constient de propriile emotii atunci cand acestea te cuprind); 

·       sa fii cunoscator din punct de vedere emotional; 

·       capacitatea de a fii empatic in raport cu ceilalti ( de a simti compasiune, de a-i motiva, de a-i inspira, 

incuraja, consola); 

·       capacitatea de a lua decizii intelepte ( folosirea unui echilibru sanatos al cunoasterii si al ratiunii, de a nu fi 

nici prea emotionali, nici prea rationali); 

·       capacitatea de a reusi sa-ti asumi responsabilitati pentru propriile emotii (mai ales responsabilitatea pentru 

propria motivare si propria fericire). 

EDUCATIA SOCIALA SI EMOTIONALA 

           I n S.U.A., in numeroase districte, educatia sociala si emotionala este inclusa obligatoriu in programa, 

sustinandu-se ca asa cum elevii trebuie sa atinga un anume nivel  de competenta la matematica sau la limba 

materna, tot asa trebuie sa stapaneasca si aceste abilitati esentiale pentru viata. Au fost stabilite standarde stricte 

de invatare pentru educatia sociala si emotionala la nivelul fiecarei clase, de la grădiniță pana la liceu. Astfel, 

pana la finele scolii primare, prin intermediul lectiilor despre empatie, elevii ar trebui sa fie capabili sa identifice 

indiciile nonverbale ale sentimentelor altcuiva.            

              S-a sugerat ca mai intai „denumim” emotiile noastre in functie de cum le vedem la alte persoane. Dar cat 

de precisi suntem in a observa emotiile altora? Desigur, acestea sunt experiente emotionale  care au expresii 

faciale universal identificabiledar ca oameni, nu intotdeauna aratam exact expresia faciala pe care ceilalti ar 

astepta-o de la noi. Recunoasterea emotiilor la alti indivizi este mijlocita de asemenea de pattern-ul vocii, in 

special de inaltimea, sincronizarea si accentuatia sunetelor. De exemplu, cresterea inaltimii  sunetului indica 

teama sau alarma; acesta pare sa fie un semnal, in timp ce celelalte pot avea o baza culturala. Dovezile obtinute 

de la indivizii afectati arata iar ca emisfera cerebrala dreapta are o implicatie mai mare decat emisfera stanga. 

Datele neurologice sugereaza ca exista o adevarata fereastra de oportunitati pentru formarea obiceiurilor 

emotionale a copiilor. 

                In gimnaziu, copiii trebuie sa fie capabili sa analizeze factorii stresanti pentru ei sau ce anume ii 

motiveaza sa atinga cele mai bune performante. Emotiile pot fii otravitoare cand pun in pericol sanatatea noastra 

fizica, dar echilibrul emotional ne ajuta sa ne aparam sanatatea si binele personal.  
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Un număr tot mai mare de educatori recunoaşte faptul că elevii care beneficiază exclusiv de pregătire 

şcolară pot fi „neechipaţi“  pentru provocările viitoare, atât ca indivizi, cât şi ca membrii  ai societăţii. Nu este 

suficient doar ca mintea să fie hrănită. 

Astfel putem constata că majoritatea dintre noi neglijăm aspectul emoţional al inteligenţei  

noastre, considerând că, inteligenţa academică este cea care primează în dobândirea performanţei,  nerealizând 

faptul că există şi o  inteligenţă emoţională. 

Studiile arată că inteligenţa emoţională este cel mai bun predictor pentru achiziţiile viitoare ale copiilor, 

pentru succes, faţă de inteligenţa tradiţională, cognitivă şi abilităţile tehnice. 

Dinamica  schimbărilor  sociale  contemporane  solicită  o  bună  capacitate  de  adaptare  a individului la 

mediu care se poate realiza numai dacă înţelegem rolul extra 

ordinar pe care îl are folosirea inteligentă a emoţiilor. Teoriile moderne despre inteligenţă s-au dezvoltat prin 

observarea faptului că persoana, de-a lungul vieţii,este într-o permanentă dezvoltare. Pentru a avea succes trebuie 

să îndeplinească anumite  condiţii. Aceste condiţii de obţinere a succesului în viaţă depind de abilităţi care se 

formează pe tot parcursul educaţiei formale sau cel puţin ar trebui să fie urmărite ca obiective, dincolo de 

discipline. 

Din lucrările oamenilor de ştiinţă despre inteligenţă se observă interesul special acordat  inteligenţei emoţionale 

şi sociale  care se referă la abilitatea de a te înţelege pe tine şi de a-i înţelege pe ceilalţi. 

Un număr tot mai mare de educatori şi cercetători în domeniul educaţiei recunosc faptul că la sfârşitul 

anilor de şcoală, absolvenţii sunt nepregătiţi să facă faţă provocărilor vieţii de fiecare zi, atât  la  nivel  personal, 

cât  şi  ca  membrii  ai  societăţii.  Abordarea  prin  excelenţă  cognitivă  a  demersurilor  curriculare  şi  didactice  

nu  este  suficientă  pentru  a  avea  succes  şi  a  fi  fericit. 

În  consecinţă, la ora actuală, aria învăţării emoţionale se dezvoltă pe baza cercetărilor în domeniu, 

respectiv al noilor teorii privind natura emoţiilor şi a inteligenţei în relaţie cu succesul şi fericirea.  

Prin învăţare socială şi emoţională, inteligenţa emoţională a indivizilor este dezvoltată, constituind un 

bagaj enorm pentru viitorul lor personal şi profesional. 

Termenul  de inteligenţă emoţională a fost formulat pentru prima dată în S.U.A. de Wayne Leon Payn e în 

anul 1985, care considera că „inteligenţa emoţională implică o relaţionare creativă cu stările de teamă, durere şi 

dorinţă” (cf. M. Roco, 2001). 

Cel mai important element al inteligenţei emoţionale îl constituie emoţiile Ele sunt foarte importante 

deoarece asigură:  

Supravieţuirea 

– emoţiile noastre ne atenţionează atunci când ne lipseşte impulsul natural;  

- când ne simţim singuri, ne lipseşte nevoia de a comunica cu alţi oameni; când ne este frică ne simţim 

respinşi, lipseşte nevoia de a fi acceptaţi. 

Luarea  deciziilor 

–sentimentele  şi  emoţiile  reprezintă  o  valoroasă  sursă  de  informaţii, ajutându-ne să luăm hotărâri.  

Stabilirea limitelor 

– sentimentele noastre ne ajută să tragem nişte semnale de alarmă atunci când ne deranjează 

comportamentul unei persoane. Dacă învăţăm să ne încredem în ceea ce simţim şi să fim fermi în a 

exprima acest lucru, putem înştiinţa persoana respectivă de faptul că ne simţim incomod, de îndată ce 

devenim conştienţi de acest fenomen. Acest lucru ne va ajuta în trasarea graniţelor care sunt necesare 

pentru protejarea sănătăţii noastre mintale. 

Comunicarea 

– sentimentele  noastre  ne  ajută  să  comunicăm  cu  ceilalţi.  În  cadrul  comunicării  dintre  oameni,  

comunicarea  nonverbală  reprezintă  cel  puţin  60%,  iar  adevărul  în  

privinţa emoţiilor se află mai mult în „cum” spune persoana decât în  „ceea ce” spune ea. De  

exemplu, expresia feţei noastre poate exprima o gamă largă de sentimente: teamă, bucurie, surpriză, supărare, 

dezgust, furie etc. Dacă suntem mai abili în arta comunicării verbale,  

vom fi în stare să exprimăm mai mult din nevoile noastre emoţionale, având astfel posibilitatea de a le simţi mai 

bine.  

Suntem capabili să-i facem să se simtă importanţi, înţeleşi şi iubiţi, dacă reuşim să fim cât se poate de 

receptivi la problemele emoţionale ale celorlalţi oameni. 

Unitatea – sentimentele  noastre  sunt  probabil  cea  mai  mare  sursă  de  unitate  a  tuturor membrilor 

speciei umane. Sentimentele sunt universale trecând peste graniţele religioase, politice şi culturale,  cum  ar  fi  



 

sentimentele  de  empatie,  compasiune,  cooperare  şi  iertare.  Acestea  au potenţialul de a ne uni ca specie. Într-

o  viziune  de  ansamblu,  sentimentele,  ne  unesc,  convingerile ne despart. 

În  anii  „80,  Howard  Gardner,  în  teoria  inteligenţelor  multiple  a  identificat  

inteligenţa interpersonală şi inteligenţa  intrapersonală,  care  combinate, reprezintă  ceea  ce  nouă  ne  este 

cunoscut astăzi sub numele de inteligenţa emoţională (IE). 

Howard Gardner, pornind de la ideea existenţei unor inteligenţe diferite şi autonome ce conduc  la  

modalităţi  diverse  de  cunoaştere,  înţelegere  şi  învăţare,  a  elaborat  în  1985  “Teoria inteligenţelor multiple”, 

considerată cea mai importantă descoperire din domeniul psihopedagogiei după teoria lui Jean Piaget. După 

Gardner, cele opt tipuri de inteligenţă sunt: verbală/lingvistică, matematică/logică,  vizuală/spaţială,  

corporală/kinestezică, ritmică/muzicală,  interpersonală, intrapersonală şi naturistă,  fiecare  având  caracteristici  

proprii  şi  preferând  un  anumit  tip  de persoană.  

 

 

Bibliografie: 
1. Dumitru G.; Bucurei C,; Cărăbuţ C., „Integrarea elevilor cu cerinţe educative speciale”, Timişoara, Editura 

Mirton, 2006. 

2. Cucoş, C.,“Pedagogie”, Iaşi, Editura Polirom, 2006. 

3. Miftode, V. (coord.), „Dimensiuni ale asistenței sociale: forme și strategii de protecție a grupurilor 

defavorizate”, Editura Eidos, Botoşani, 1995. 

4. Tomşa, G., Consiliere şcolară, Credis, Bucureşti, 2000. 

 

             

INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ 

 
Prof. Inv. Prescolar:PASCU FLORENTINA CRISTINA 

         SCOALA GIMNAZIALA,”LASCAR CATARGIU “ CRAIOVA 

 

 

O concepţie îngustă asupra inteligenţei consideră că IQ este un dat genetic care nu se poate schimba prin 

experienţa de viaţă şi destinul nostru este stabilit de aceste aptitudini. Întrebarea este : « Ce anume putem 

schimba care să dea copiilor posibilitatea să se descurce mai bine în viaţă.”Ce anume face ca persoane cu IQ 

ridicat să se descurce mediocru  dacă nu chiar să eşueze lamentabil în timp ce persoane cu IQ moderat să se 

descurce surprinzător de bine. Răspunsul poate să constea într-un set de abilităţi numite inteligenţe emoţionale 

care includ autocontrol, zel, tenacitate, capacitate de motivare, autoconstrângere, empatie etc. Este deosebit de 

important să cunoaştem şi să înţelegem emoţiile, să construim « emoţii inteligente », să aducem inteligenţă 

emoţiilor. 

 

Ca să înţelegem de ce în unele momente emoţiile, sentimentele copleşesc raţiunea ar trebui să ştim : 

- cum am căpătat obiceiurile emoţionale care subminează intenţiile noastre cele mai bune ; 

- cum putem să ne controlăm impulsurile emoţionale, cum putem « citi » emoţiile la alţii ; 

- cum să creştem şansele de succes prin inteligenţele emoţionale ; 

- cum ne formează « lecţiile emoţionale » primite în şcoală pentru a fi cât mai apţi să ne gestionăm emoţiile 

în viaţă ; acest lucru înseamnă că perioadele de copilărie şi adolescenţă sunt critice în formarea 

habitudinilor emoţionale care ne vor guverna toată viaţa. Deficienţe în inteligenţele emoţionale pot genera 

un întreg spectru de risc de la depresii la violenţă etc.  

John D. Mayer şi Peter Salovey (1990,1993) definesc astfel inteligenţa emoţională: 

a)  abilitatea de a percepe cât mai corect emoţiile şi de a le exprima ; 

b) abilitatea de a acorda sau genera sentimente, atunci când ele facilitează gândirea ; 

c) abilitatea dea cunoaşte  şi înţelege emoţiile şi de a le  regulariza pentru a promova dezvoltarea 

emoţională  şi intelectuală ; 

In cadrul inteligenţei emoţionale sunt incluse mai multe capacităţi grupate în cinci domenii: 

Cunoaşterea de  sine  a  propriilor emoţii:  introspecţia , asocierea şi recunoaşterea unui sentiment după 

generarea lui; 



 

Stăpânirea  emoţiilor : conştientizarea elementelor  care stau în spatele  sentimentelor, aflarea unor metode de 

a face faţă temerilor ,anxietăţii, mâniei  şi supărărilor ; 

Motivarea intrinsecă :  canalizarea şi controlul emoţiilor şi sentimentelor pentru atingerea unui scop , 

reprimarea impulsurilor de abandon şi amânarea gratificaţiilor şi recompenselor ; 

Empatia :  capacitatea de a manifesta sensibilitate şi grijă faţă de sentimentele altora ; 

Stabilirea  şi dirijarea relaţiilor interumane :  se referă la  competenţa şi aptitudinile sociale ( cunoaşterea,  

analiza şi controlul emoţiilor  altora); 

După.Goleman (1995) constructele inteligenţelor multiple sunt: 

 - Conştiinţa de sine - încrederea în sine ; 

 - Auto-controlul - dorinţa de adevăr , conştiinciozitatea,.  adaptabilitate ; 

 - Motivaţia - dorinţa de a cuceri , dăruirea , iniţiativa , optimismul; 

 - Empatia -  capacitatea de a-i înţelege pe alţii, diversitatea şi capacitatea politică; 

 - Aptitudinile sociale - influenţa, comunicarea, managementul conflictului, conducerea,  stabilirea de  relaţii , 

colaborarea,  cooperarea, capacitatea de lucru în echipă; 

Un număr din ce în ce mai mare de psihologi - între care E.L.Thorndike, H.Gardner, P.Solovey, au ajuns la 

concluzia că IQ, care se referea la o bandă îngustă de abilităţi lingvistice şi matematice, nu asigură în mod direct 

nici măcar succesul în clasă şi cu atât mai puţin în viaţă. A fost abordată o viziune mai largă a inteligenţei în care 

încercarea de a reinventa, redefini conceptul prin prisma acelor abilităţi necesare care să faciliteze succesul în 

viaţă. Astfel, inteligenţa emoţională cuprinde abilităţi ce pot fi grupate în cinci domenii principale : 

6. Cunoaşterea emoţiilor - recunoaşterea unei emoţii când se produce – este un element crucial al 

inteligenţei emoţionale. Incapacitatea de a recunoaşte propriile noastre sentimente ne aruncă pradă lor. 

Persoanele mai sigure pe propriile sentimente îşi pot conduce viaţa mai bine pentru că ştiu mai bine ce 

simt despre anumite decizii. 

7. Gestionarea emoţiilor - astfel încât să fie cele mai adecvate (unei situaţii, persoane) ;această abilitate se 

bazează pe autocunoaştere şi se referă la capacitatea de a se calma, de revenire la starea de echilibru. 

Persoanele lipsite de această abilitate se luptă permanent cu sentimente de anxietate, depresie şi sunt 

incapabili să se redreseze rapid după un eşec. 

8. Automotivarea - este deosebit de important să pui emoţiile în slujba unui ţel. Autocontrolul emoţional – 

amânarea recompensei, înăbuşirea impulsurilor, capacitatea de a te pune « în priză »- duce la realizări 

remarcabile în orice domeniu. 

9. Identificarea emoţiilor la alţii - empatia este o altă abilitate care se bazează pe autocunoaştere şi este 

fundamentală pentru abilităţi de relaţionare. Persoanele racordate la semnalele sociale subtile care indică 

de ce anume au nevoie sau vor alţii sunt buni în profesiuni care se bazează pe relaţii cu oamenii(profesor, 

administraţie etc.) 

10. Stabilirea relaţiilor - o corectă recunoaştere a emoţiilor la alţii facilitează interacţia cu alţii. 
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Educaţia nonformală este importantă prin următoarele avantaje pedagogice: 

•   este centrată pe cel ce învaţă, pe procesul de învăţare, nu pe cel de predare solicitând în mod diferenţiat 

participanţii, 

•  dispune de un curriculum la alegere, flexibil şi variat propunându-le participanţilor activităţi  diverse şi 

atractive, în funcţie de interesele acestora, de aptitudinile speciale şi de aspiraţiile lor, 

•  creează ocazii de petrecere organizata a timpului liber, într-un mod plăcut, urmărind destinderea şi refacerea 

echilibrului psiho-fizic, 

•  este  nestresantă, oferind activităţi plăcute şi scutite de evaluări riguroase, în favoarea strategiilor de apreciere 

formativă, stimulativă, continuă, 

•   răspunde cerinţelor şi necesităţilor educaţiei permanente. 

Competenţele şi atitudinile dezvoltate elevilor în cadrul învăţării nonformale includ: competenţe interpersonale, 

capacitatea de lucru în echipă, încrederea în sine, disciplina, responsabilitatea, coordonare şi organizare, 

capacitatea de a rezolva probleme practice. Întrucât aceste competenţe au relevanţă crescută în dezvoltarea 

personală a individului, contribuind deopotrivă la participarea activă în societate, acestea ar trebui să fie 

complementare celor achiziţionate prin educaţia  formală.  

În cazul educaţiei nonformale accentul este pus pe învăţarea prin acţiune, învăţarea de la egali şi activitatea 

voluntară, mai degrabă decât învăţarea unor cunoştinţe din manuale şi alte surse scrise de învăţare. Întrucât 

educaţia  nonformală se bazează pe oferirea de situaţii de viaţă reală, care nu pot fi reproduse în clasă, instituţiile 

de educaţie formală ar trebui să coopereze cu furnizorii de educaţie  nonformală pentru a dezvolta activităţi 

extracurriculare, combinând cunoştinţele şi metodologiile specifice ambelor tipuri de educaţie, dar respectând 

principiile educaţiei nonformale. 

Mai jos sunt câteva exemple de activităţi utilizate pentru dezvoltarea abilităților sociale ale elevilor cu 

dizabilităţi. Abilitatea socială este definită drept capacitatea de a iniţia şi întreţine relaţii personale, de a fi 

acceptaţi si de a ne integra în grupuri, de a acţiona eficient ca membri ai unei echipe.  

Prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare interpersonală, putem preveni scăderea performanţelor 

şcolare, problemele emoţionale şi de comportament, dificultăţile de adaptare socială.  

“tehnica ziarului vorbitor”, prin care se cere elevilor la începutul unei ore să-şi exprime sentimentele 

produse de ziua respectivă acţionând asupra unui ziar pe care l-a primit de la profesor;astfel, ruperea ziarului 

poate desemna sentimente de frustrare acumulate de elev.  

“Grupurile zumzăitoare”: elevii sunt împărţiţi în grupe de câte patru persoane pentru a le permite si celor mai 

timizi s să-şi exprime opiniile. Rezultatele muncii în echipă vor fi prezentate de un singur elev, fără a se 

nominaliza elevii care au avut o anumită idee. La început prezentarea o vor face elevii care nu au probleme de 

comunicare; pe măsură ce elevii se vor familiariza cu această tehnică, sarcina prezentării rezultatelor finale va 

reveni si celor mai timizi. 

Tehnica “Obiecte găsite”: Este o tehnică producătoare de amuzament şi energie, contribuind la dezvoltarea 

abilităţilor de comunicare şi negociere. Se va cere elevilor ca timp de câteva minute să iasă din clasă şi să revină 

aducând cu sine un obiect pe care l-au găsit în afara clasei. Ei au sarcina de a prezenta cât mai frumos obiectul 

respectiv şi, chiar mai mult, să convingă învăţătorul să îl cumpere. 

“Ochelarii vorbitori”: Elevii sunt aranjaţi în cerc. O pereche de ochelari de soare va trece pe rând de la unul la 

celălalt. Unul dintre copii începe jocul purtând ochelarii. Vecinul din partea dreaptă spune: “Ochelari, ochelari, 

spuneţi ce vedeţi,Spuneţi ce vă place mai mult la mine.” Cel care poartă ochelarii trebuie să răspundă în numele 

lor. Va spune un lucru frumos, bun despre cel care a recitat versurile, apoi va trece ochelarii vecinului din partea 

stângă. Jocul continuă până ce toţi membrii cercului vor lua parte la el. 

“Mângâierea îngerilor” (pe un fond muzical adecvat, copiii aşezaţi pe două rânduri faţă în faţă, având roluri de 

îngeri ating colegul care trece  încet, cu ochii închişi, prin  culoarul  rândului format. Prin atingere, 

copiii  transmit colegului  gânduri  de afecţiune, precum un înger. Prin acest exerciţiu – joc se  urmăreşte 

coeziunea clasei,  respectul faţă de ceilalţi, echilibru individual psihic). 

„Desenul grupului” (realizarea unui desen în grup, pe o coală mare de hârtie, cu menţiunea ca fiecare să-şi aleagă 

un loc pentru a desena ce doreşte, astfel încât toţi să dispună de un spaţiu pentru desen în mod egal. Prin acest 

exerciţiu se urmăreşte libertatea de manifestare, colaborarea cu colegii de grup, antrenarea răbdării şi 

respectarea   regulilor de  grup). 

„rotaţia desenelor”(copiii aşezaţi în jurul unei mese, vor desena timp de 3-5 minute pe foile primite ce doresc. La 

comanda Stop! elevii vor da foaia colegului din dreapta care va desena ce doreşte timp de 5 min. Desenele se vor 

roti de la un coleg la altul, până vor reveni elevului – posesor. Prin acest exerciţiu se urmăreşte dezvoltarea 



 

abilităţilor de rezolvare a problemelor şi conflictelor, respectul faţă de colegii de grup, dezvoltarea creativităţii). 

Într-o şcoală a diversităţii, educaţia trebuie să pună accentul nu numai pe împărtăşirea unor noi modele de 

socializare şi de percepţie a propriei persoane, ci şi să faciliteze acceptarea unor diverse moduri de viaţă, situaţii, 

puncte de vedere, etc. 

Într-o lume perfectă deficienţa nu reprezintă un impediment, o lipsă, ci doar o altă faţă a normalităţii. Deseori 

comunitatea tinde să-i marginalizeze pe cei care sunt altfel. Persoanele cu deficienţe suferă nu atât din cauza 

deficienţei, cât din cauza atitudinii pe care cei din jur o au faţă de ea. Nu este suficient să spunem că au aceleaşi 

drepturi, ci trebui să le oferim şi aceleaşi şanse la integrarea în societate. Dacă persoanele cu dizabilităţi se 

străduiesc să ţină pasul cu societatea, oare cea din urmă la rândul ei, nu ar trebui să le ofere şansa de a evolua cât 

mai aproape de normal sub aspect fizic, psihic, personal, profesional şi social?  
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 S

e cunosc situaţii când o persoană inteligentă face un act iraţional sau doar prostesc. Cum este posibil ? Inteligenţa 

academică nu are aproape nimic de a face cu existenţa emoţională. Cei mai deştepţi dintre noi cad pradă unor 

pasiuni dezlănţuite şi impulsuri necontrolate, se cunosc exemple de persoane cu un IQ foarte ridicat care nu sunt 

în stare să îşi gestioneze viaţa personală. 

 P

sihologia recunoaşte că notele şi rezultate la teste au doar o valoare relativă în a prevedea succesul în viaţa unei 

persoane. Sunt aşa de multe excepţii de la regula că un scor mare  academic asigură succesul. În cel mai bun caz 

IQ contribuie cu 20% la factorii care determină succesul în viaţă, ceea ce lasă 80%în voia altor factori, de la 

apartenenţa la o clasă socială la şansă. Între factori există însă o categorie de caracteristici cheie : abilităţi 

 de inteligenţă emoţională cum ar fi capacitatea de a te motiva şi de a face faţă frustrărilor, de a-ţi controla 

impulsurile, de a-ţi regla stările emoţionale, împiedicând o stare de depresie să afecteze raţiunea, empatia, 

speranţa. 

 S

pre deosebire de inteligenţa academică care a fost studiată de peste o sută de ani pe sute de mii de subiecţi, 

inteligenţa emoţională este un concept relativ nou. Nimeni încă nu poate spune cât de mult din cursul  vieţii  unei 

persoane se datorează inteligenţei emoţionale. Totuşi, datele existente sugerează că inteligenţa emoţională joacă 

un rol deosebit de important şi uneori chiar mai important decât inteligenţa academică. Şi dacă un număr mare de 

psihologi susţin că IQ nu poate fi modificat prin educaţie sau experienţa de viaţă, psihologi şi educaţionalişti 

deopotrivă susţin că un număr de competenţe emoţionale cruciale pot fi învăţate şi dezvoltate în şcoală . 

 

Un studiu a urmărit evoluţia în timpul unei  promoţii de absolvenţi ai Universităţii Harvard şi la 40 de ani nu toţi 

cei care au avut cele mai bune note la facultate aveau cele mai mari succese în viaţă. Fără îndoială că există o 

legătură între IQ şi nivelul socioeconomic dar ceea ce a condus la o diferenţă remarcabilă au fost abilităţile 

învăţate în copilărie de a-şi controla emoţiile, de a face faţă frustrărilor, de a stabili relaţii şi de a se înţelege cu 

alţii. 

 

Notele măsoară gradul de înmagazinare a unor cunoştinţe dar nu dau nici un fel de indicaţie despre modul în care 

elevul de azi va face faţă vicisitudinilor vieţii ca adult. 

Problema este că inteligenţa academică nu oferă practic o pregătire pentru înfruntarea cu viaţa sau pentru 

a face faţă vicisitudinilor ei. Cu toate că inteligenţa academică nu garantează prosperitatea sa economică, 



 

prestigiul, sau fericirea unui individ adult, cultura noastră educaţională, şcoala se concentrează pe abilităţi 

academice, ignorând inteligenţa emoţională - acel set de trăsături care contează enorm în viaţa personală şi care 

ne marchează destinul. Viaţa emoţională este un domeniu care, ca şi matematica sau cititul, pot fi abordate cu 

măiestrie şi care se bazează pe un set specific de abilităţi. Diferenţa între o persoană care înfloreşte pe parcursul 

vieţii şi una care eşuează, deşi sunt de acelaşi nivel de inteligenţă academică este inteligenţa emoţională - acea 

meta-abilitate care determină cât de bine sunt folosite toate abilităţile de care dispunem, inclusiv intelectul. Sunt 

multe dovezi care conduc la ideea că persoanele capabile din punct de vedere emoţional – care îşi cunosc şi 

gestionează bine emoţiile, care pot citi şi face faţă emoţiilor altora – sunt avantaje în orice domeniu de viaţă. 

Încurajând copiii să-şi  dezvolte o gamă largă de abilităţi pe care se vor baza apoi în viaţa adultă, şcoala ar 

furniza o educaţie a competenţelor de viaţă. 

CONCLUZII 

În fiecare dintre noi se interpătrund inteligenţa emoţională cu cea academică în proporţii diferite, totuşi 

cea emoţională contribuie cu mai multe trăsături şi aspecte la portretul individual ala unei persoane. 
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Inteligenţa emoţională este cea care te face să ştii cum să-ţi gestionezi emoţiile şi cum să comunici 

eficient cu ceilalţi, în aşa fel încât să-ţi îndeplineşti scopurile. Evident, este important şi să fii inteligent ca să ai 

succes; asta te va ajuta să-ţi identifici aceste scopuri. 

Nivelul scăzut de inteligenţă emoţională se asociază cu: singuratate, frustrare, gol interior, depresie, letargie, 

supărare, obligaţie, victimizare, teamă, vinovăţie, instabilitate, dezamăgire, resentiment, eşec. 

 

După Goleman inteligenţa emoţională este un fel de inteligenţă socială, care implică abilitatea de a controla 

emoţiile personale şi ale altora, de a înţelege aceste emoţii şi de a folosi informaţia provenită de la ele, în modul 

de gândire şi acţiune. E nevoie de o stare optimă a creierului, pentru obţinerea performanţei. «Alungă frica » a 

fost sloganul lui W. Eduard Deming. Acest slogan se poate aplica şi unei grupe de copii – frica tracasează 

mintea, împiedică învăţarea. Fiecare copil este diferit şi nu poate fi comparat «decât cu sine însuşi ». Şi totuşi, 

câteva lucruri esenţiale îi fac să se asemene: toţi au nevoie de dragoste, de securitate, de îngrijire şi de exerciţiu. 

Copiii îşi dezvoltă treptat «capacităţile de informare – procesare – numite inteligenţe »- care să le permită să 

soluţioneze sau să creeze produse. 



 

 

Howard Gardner defineşte inteligenţa ca un « potenţial bio-psihologic care procesează forme specifice de 

informaţii în formule distincte ». Autorul combate ideea adânc înrădăcinată la nivelul mentalităţii colective, 

conform căreia succesul şcolar, depinde de nivelul de inteligenţă al individului, în « inteligenţe multiple, noi 

orizonturi ». H.Gardner defineşte inteligenţa astfel: «o capacitate computaţională - o capacitate de a procesa un 

anumit tip de informaţie care se găseşte în biologia umană şi în psihologia umană ». 

În grădiniţă, prin aplicarea noului curriculm, a activităţilor de tip integrat, a metodelor tradiţionale 

îmbinat atent cu cele interactive, moderne, a  metodei proiectelor -  se  poate oferi fiecărui copil posibilitatea de a 

trăi succesul şi de a fi motivat. 

 

Grădiniţa este capabilă să respecte interesele spontane ale copilului şi modurile sale fireşti de învăţare. 

 

Trebuie respectat entuziasmul pentru activităţile fizice, pentru proiecte creative, pentru arte şi joc şi  trebuie să i  

se dea ocazia copilului de a învaţa şi de a-şi  dezvolta personalitatea prin aceste activităţi. Dacă realitatea arată că 

persoanele care îşi cunosc şi îşi stăpânesc bine emoţiile şi care înteleg şi abordează eficient emoţiile celorlalţi 

sunt în avantaj în orice domeniu al vieţii, atunci grădiniţa trebuie să desfăşoare un set de activităţi care vizează 

dezvoltarea emoţională şi  să faciliteze creşterea emoţională şi socială a copiilor, prin dezvoltarea unor abilităţi 

de relaţionare interpersonală, prin îmbunătăţirea stimei de sine, dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine ca 

persoană unică şi valoroasă, a strategiilor de rezolvare de probleme şi de luare de decizii, formarea şi dezvoltarea 

abilităţilor de gestionare a conflictelor prin dezvoltarea unei perspective flexibile asupra vieţii, prin 

achiziţionarea unui sistem de valori şi prin învatarea unor abilităţi de comunicare. 

 S

arcina noastră a educatoarelor, este de a ajuta copilul să-şi dezvolte propriile capacităţi, indiferent dacă ele se 

potrivesc sau nu cu obiectivele noastre. Aşteptările academice sunt tot mai ridicate faţă de copiii mici, chiar 

înainte de intrarea lor în şcoala primară. Copiii mici însă, au  nevoie de a-şi dezvolta laturile « neacademice » ale 

personalităţii, cum ar fi : capacităţile artistice, legăturile cu natura şi familia. Presiunile educaţionale premature îi 

pot lipsi de sansa de a-şi dezvolta aceste trăsături. 

 

Voi exemplifica modul în care am contribuit la conştientizarea emoţiilor copiilor grupei mijlocii. Jocurile şi 

exerciţiile energizante urmăresc captarea atenţiei, exersarea memoriei, buna relaţionare, exprimarea liberă a 

sentimentelor cu o mimică şi gestică adecvată, cunoaşterea, autocunoaşterea, corectarea ieşirilor negative şi 

observarea percepţiei sociale a copiilor. 

o ,,Cercul numelor” – Copiii stau în cerc pe scăunele şi fiecare îşi spune numele asociindu-l cu ceva 

(plante, animale, fenomene). Astfel, copiii îşi cunosc bine numele şi se caracterizează printr-un cuvânt.  

o ,,Numele şi schimbarea de loc” -  Copiii stau în cerc pe scăunele. Copilul care nu are scaun, merge la un 

coleg, îi spune numele, dă mâna cu el şi acesta îi cedează locul dacă a spus corect. 

o ,,Numele şi stări emoţionale diferite” – Copiii stau în aceeaşi formaţie. Copilul numit merge la un coleg 

spunându-i numele aşa cum i-a şoptit educatoarea. Copiii învaţă să diferenţieze diferite stări emoţionale 

(simpatie, supărare, furie, linguşire, poruncă, politeţe), atât din tonul vocii, cât şi din mimica 

interlocutorului. 

o ,, Noii prieteni” – Copiii stau în semicerc pe scaune, vorbesc cu colegul din dreapta şi cu cel din stânga 

despre familie, ce le place mai mult să facă, să mănânce, ce jucării au şi apoi fiecare îşi prezintă vecinii. 

Este un exerciţiu de pozitivare prin care  se pot corecta ieşirile negative. Copiii aud numai lucruri bune 

unii despre ceilalţi şi sunt stimulaţi să fie prieteni, să se joace împreună cu jucăriile preferate. 

 

Pentru a cunoaşte mai bine copiii cu care lucrez (cum sunt trataţi în familie, cine le sunt prietenii), pentru 

a-i îndemna să se cunoască, să se exprime liber şi să aibă încredere în forţele proprii, am desfăşurat următoarele 

exerciţii cu grupuri de 5-6 copii: ,,Trei persoane importante din viaţa mea” , ,,Cum mă simt când…?”, ,,Ce-mi 

trece prin cap acum?”, ,,Cel mai fericit moment din viaţa mea” 

Pentru a facilita deschiderea de sine într-un climat plăcut am desfăşurat jocul ,,Rucsacul meu cu calităţi”. 

Plecaţi în vacanţă. Ce calităţi aveţi şi doriţi să le luaţi cu voi ?. Răspunsurile date de copii le-am dezvoltat în 

discuţiile ulterioare când i-am invitat să ne povestească de ce consideră ei că sunt harnici, curajoşi, buni, etc. Am 

încurajat afirmarea acestor calităţi şi extinderea lor la toţi copiii din grupă, dându-i  drept exemplu. 

Utilizând mijloace diverse, ca : basmele şi povestirile terapeutice, colajul, dansul şi mişcarea creativă, 

desenul şi pictura, jocul, modelajul, muzica şi teatrul, am urmărit: dezvoltarea capacităţii de a exprima gândurile, 



 

sentimentele, dorinţele; creşterea respectului de sine şi a încrederii copilului în sine, dezvoltarea capacităţii de 

autocunoaştere şi autoacceptare, dezvoltarea capacităţii de rezolvare a problemelor şi a conflictelor, dezvoltarea 

sociabilităţii, a capacităţii de integrare în grupuri, transformarea emoţiilor negative, cunoaşterea/recunoaşterea  

propriilor sentimente şi emoţii, creşterea stimei de sine, dezvoltarea personalităţii copilului preşcolar. Alte tipuri 

de activităţi desfăşurate: jocuri de autocunoaştere pe bază de imagini, desene, identificarea caracteristicilor 

personale elementare, portofoliu (sarcină de grup), colaje, desene, exerciţii pentru identificarea asemănărilor şi 

deosebirilor prin comparare cu ceilalţi / celelalte şi cu personaje din poveşti, desene animate, filme,  discuţii 

despre nevoile diferite ale fiecăruia, exercitii în perechi pentru exersarea elementelor simple de ascultare activă, 

jocuri de rol, evenimente cotidiene, secvenţe de film pentru observarea şi analizarea diferenţelor între  copii, 

familii, sarcini de grup în care se stabilesc roluri, reguli, exerciţii situaţionale cu dificultăţi care pot apărea în 

grup, dialoguri din povesti despre relaţiile din familie. Se pune un accent deosebit pe utilizarea tehnicilor creative 

ca mijloc de construire a personalităţii, tehnici care permit o conectare cu sine însuşi,  dezvoltarea capacităţii  de 

expresie şi  comunicare în relaţiile interumane, îi ajută pe copii să se înţeleagă pe sine, să se elibereze de 

anxietăţile acumulate, de tensiuni şi să-şi dezvolte abilităţi de comunicare şi inserţie socială, facilitând de 

asemenea, elaborarea unor strategii de rezolvare a conflictelor. 

Aşadar, să încercăm o relaţie educativă care recunoaşte, încurajează, valorizează preşcolarii în scopul 

motivării ei. Să încercăm o relaţie educativă bazată pe inteligenţa emoţională şi pentru dezvolatrea  inteligenţei 

emoţionale, pornind de la faptul că totalitatea acţiunilor noastre ne permit să creăm un echilibru mai sănătos în 

relaţiile cu copiii       . 
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INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ ÎN EDUCAŢIA COPIILOR 
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GPP "CURCUBEUL COPILĂRIEI"-CRAIOVA 

 

Zilnic în ziare, la televizor şi la radio aflăm despre numeroase infracţiuni comise de la copii până la 

persoane în vârstă. Motivele sunt diverse: lipsa banilor, invidie, gelozie, etc. Aceste ştiri doar reflectă la scară 

mai mare acel sentiment cutremurător că emoţiile au fost scăpate de sub control atât în propria noastră viaţă, cât 

şi în a celor din jur. Nimeni nu este ferit de acest val imprevizibil de ieşiri necontrolate şi regrete; el pătrunde în 

viaţa noastră într-un fel sau altul. 

 

        Copilăria reprezintă o şansă crucială pentru modelarea predicţiilor emoţionale de-o viaţă. 

Una dintre lecţiile emoţionale esenţiale, învăţată în prima copilărie şi şlefuită pe parcursul anilor ce urmează, o 

reprezintă felul în care este calmat copilul atunci când e supărat. Foarte mulţi copii mici sunt calmaţi de cei care 

au grijă de ei: o mamă îşi aude copilul plângând, îl ridică în braţe şi îl leagănă până ce se linişteşte. Această 

adaptare biologică, spun unii teoreticieni, îl ajută pe copil să înceapă să înveţe cum ar putea să se potolească 

singur. 

Este limpede că dezvoltarea principalelor talente ale inteligenţei emoţionale are perioadele ei critice, care se 

întind pe mai mulţi ani în copilărie. Fiecare perioadă reprezintă o oportunitate pentru a ajuta copilul să 

dobândească obiceiuri emoţionale benefice, dacă nu se reuşeşte acest lucru efortul va fi mult mai mare pentru a 

oferi lecţiile corective ulterioare în viaţă. 



 

       Unele dintre cele mai grăitoare lecţii pentru un copil vin din partea părintelui. Obiceiurile emoţionale induse 

de părinţi sunt foarte diferite dacă, pe de o parte, ei sunt pe lungimea de undă a copiilor, adică recunosc nevoile 

emoţionale ale copiilor şi le satisfac sau îşi disciplinează copiii prin empatie sau dacă, pe de altă parte, părinţii 

sunt absorbiţi de sine şi ignoră tulburările copilului sau îl disciplinează capricios prin ţipete şi bătăi. 

Pentru că viaţa de familie nu mai oferă un sprijin sigur pentru tot mai mulţi copii, grădiniţa sau şcoala rămâne 

singurul loc în care comunitatea poate rezolva deficienţele competenţelor emoţionale şi sociale ale copiilor. 

Alfabetizarea emoţională implică un mandat lărgit pentru unităţile de învăţământ, care trebuie să recupereze ceea 

ce familiile n-au reuşit în privinţa adaptării la societate a copiilor lor. Această misiune presupune două schimbări 

majore: cadrele didactice trebuie să meargă dincolo de îndatorirea lor tradiţională, iar membrii comunităţii să se 

implice mai mult în viaţa unităţilor de învăţământ. 

Dacă există sau nu în mod explicit ore dedicate alfabetizării emoţionale contează mai puţin decât felul în care 

sunt predate lecţiile. Poate că în nici un alt caz nu este mai importantă calitatea cadrului didactic, având în vedere 

că felul în care el îşi desfăşoară activitatea este în sine un model, o lecţie de facto în domeniul competenţei 

emoţionale – sau în lipsa ei. De câte ori reacţionăm faţă de un copil, alţi 20 sau 30 învaţă o lecţie. 

Modalităţi de dezvoltare a inteligenţei emoţionale 
1. Un aspect al educaţiei bazate pe inteligenţa emoţională îl reprezintă faptul că este necesar să înţelegem 

importanţa ieşirii din rutina zilnică, realizarea unor activităţi prin care să ne bucurăm de frumuseţea lumii din jur. 

Să încercăm să redescoperim totul, să conştientizăm tot ceea ce facem. Un alt aspect este râsul care considerăm 

că este singurul lucru care poate conduce într-adevăr la un mediu creativ, care ne permite să rezolvăm probleme. 

2. Încurajaţi-i să-şi exprime sentimentele. 

3. Copiilor le plac glumele care stârnesc imaginaţia şi care se folosesc într-un fel nou de lucrurile familiare, cum 

ar fi culori, plante, animale, obiecte sau părţi ale corpului. (Ce culoare poţi să mănânci? R: roşu; Ce întrebare poţi 

să bei? R: ceaiul; etc.) 

4. Pentru a învăţa copiii cum să-şi păstreze optimismul propuneţi zilnic realizarea unor lucruri care să aducă bună 

dispoziţie, chiar dacă numai pentru un timp scurt – dacă nu se pot face zilnic, încercaţi, cel puţin, să le faceţi mai 

des.  

5. Când unul dintre copii „se blochează” şi nu reuşeşte să găsească cheia unei probleme – referitor la familie, 

şcoală sau relaţiile cu ceilalţi – îl puteţi întreba cum ar proceda un personaj îndrăgit de el dacă s-ar confrunta cu 

aceeaşi problemă. Această activitate se numeşte „Ce-ar face sau ce-ar spune un erou?”. 

6. Acompaniaţi activităţile derulate la clasă cu muzică. Nu opriţi copiii dacă doresc să danseze. 

7. Puneţi suflet în tot ceea ce faceţi! Comunicaţi prin intermediul bileţelelor. 

8. Şarada sentimentelor este un joc care are scopul de a conştientiza sentimentele. În acest joc, scrieţi/desenaţi pe 

nişte bucăţi de hârtie diverse cuvinte/feţe care exprimă sentimente. Fiecare copil va trebui să extragă câte un 

bileţel, după care va mima sentimentul fără să vorbească, iar ceilalţi vor ghici despre ce sentiment este vorba. 

9. Exerciţiile artistice cu copiii sunt o altă modalitate de a încuraja dezvoltarea „vocabularului emoţiilor”. Puteţi 

să decupaţi imagini dintr-o revistă pentru a alcătui un „colaj al sentimentelor”. 

10. Culorile emoţiilor, bazată pe o tehnică psihologică consacrată, aceea de asociere a cuvintelor, reprezintă o 

metodă de a construi vocabularul emoţiilor. Pentru început se pot folosi orice fel de cuvinte cerându-se copiilor 

să le asocieze cu o anumită culoare, după care se poate trece la asocierea unor cuvinte care exprimă sentimente 

cu diverse culori la care copiii se gândesc. 

Există metode de a ne apropia de copii, indiferent de momentul în care luăm această decizie. Nu credem în 

existenţa lui „prea târziu”. Un înţelept a spus cu mai multe secole în urmă că putem să nu ducem la bun sfârşit un 

lucru, dar nu avem scuze dacă nu am încercat tot ceea ce ne-a stat în putinţă. Astfel, le creăm copiilor noştri 

condiţiile de a reuşi: nu garanţia succesului, ci cele mai bune condiţii pe care noi, ca şi dascăli, în împrejurările 

reale ale vieţii, le putem oferi. 

BIBLIOGRAFIE: 
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Grădiniţa „Traian Demetrescu” Craiova 

 

 Pâna nu demult, omul a fost considerat o fiinţă raţională, iar emoţiile nu trebuiau exprimate în public, 

deoarece însemnau un act de imaturitate din partea acelei persoane. 

 Datorită cercetătorilor, specialiştii au ajuns la concluzia că, de fapt, omul este o fiinţă emoţională, şi dacă 

aceste emoţii sunt educate, beneficiile obţinute în urma acestui proces sunt enorme. 

 Inteligenţa emoţională redefineşte imaginea despre lume şi om. Astazi, se ştie că emoţiile sunt cele mai 

importante resurse ale omului. Inteligenţa generală creşte dacă se dezvoltă inteligenţa emoţională. Daca intelectul 

ne ajuta sa rezolvam probleme, sa facem calcule mintale sau sa procesam informatii, inteligenta emotionala ne 

permite sa fim creativi si sa ne folosim emotiile pentru a ne rezolva problemele. Inteligenta emotionala este 

« abilitatea de a percepe si exprima, de a asimila emotii in gandire, de a intelege prisma emotiilor si de a regla 

emotiile proprii si ale altora ». Salovey, Mayer, Caruso, 2000. 

 Inteligenţa emoţională, sau EQ, a ieşit tot mai mult în evidenţă în ultimii ani, însă sunt puţini cei care îşi 

dau seama cât este de importantă pentru reuşita în fiecare domeniu al vieţii. Aşa-zisele trăsături „slabe”, dar care 

fac atât de multe pentru succesul nostru, trebuie salvate de la marginalizare, trebuie luate în considerare de 

educatori, oameni de afaceri, mass-media şi, nu în subsidiar, de conducători. Inteligenţa emoţională reprezintă 

gradul în care un individ este capabil să reacţioneze la propriile sale emoţii şi la cele ale celorlalţi. Această 

capacitate a noastră de a ne gestiona emoţiile este aşadar „acel factor hotărâtor care ne face să ne apucăm să 

facem limonada, când viaţa ne-a oferit lămâi, în loc să ne autoirosim în amărăciune”. 

 Dacă emoţiile sunt conştientizate în totalitate, în ciuda faptului că unele dintre ele spun despre noi lucruri 

pe care nu am vrea să le auzim, trebuie să învătăm să le gestionăm în mod constructiv în vederea atingerii unui 

anume scop.   

Inteligenţa emoţională desemnează capacitatea de a recunoaşte emoţiile proprii şi ale celorlalţi, de a şti ce 

înseamnă sa te simţi bine, să fii fericit şi vesel, ce înseamnă să fii trist, supărat; în plus, presupune cum să treci de 

la emoţii negative la emoţii pozitive. Gradul inalt de dezvoltare a inteligenţei emoţionale se traduce într-o stare 

stenică de fericire manifestată prin: motivare, concentrare, liniste interioară, echilibru, libertate, satisfacţie, 

socializare, prietenie, împlinire, autocontrol, autonomie, apreciere. 

Inteligenţa emoţională este cea care te face să ştii cum să-ţi gestionezi emoţiile şi cum să comunici 

eficient cu ceilalţi, în aşa fel încât să-ţi îndeplineşti scopurile. Evident, este important şi să fii inteligent ca să ai 

succes; asta te va ajuta să-ţi identifici aceste scopuri. 

Nivelul scăzut de inteligenţă emoţională se asociază cu: singuratate, frustrare, gol interior, depresie, letargie, 

supărare, obligaţie, victimizare, teamă, vinovăţie, instabilitate, dezamăgire, resentiment, eşec. 

 

După Goleman inteligenţa emoţională este un fel de inteligenţă socială, care implică abilitatea de a controla 

emoţiile personale şi ale altora, de a înţelege aceste emoţii şi de a folosi informaţia provenită de la ele, în modul 

de gândire şi acţiune. E nevoie de o stare optimă a creierului, pentru obţinerea performanţei. «Alungă frica » a 

fost sloganul lui W. Eduard Deming. Acest slogan se poate aplica şi unei grupe de copii – frica tracasează 

mintea, împiedică învăţarea. Fiecare copil este diferit şi nu poate fi comparat «decât cu sine însuşi ». Şi totuşi, 

câteva lucruri esenţiale îi fac să se asemene: toţi au nevoie de dragoste, de securitate, de îngrijire şi de exerciţiu. 

Copiii îşi dezvoltă treptat «capacităţile de informare – procesare – numite inteligenţe »- care să le permită să 

soluţioneze sau să creeze produse. 

 

Howard Gardner defineşte inteligenţa ca un « potenţial bio-psihologic care procesează forme specifice de 

informaţii în formule distincte ». Autorul combate ideea adânc înrădăcinată la nivelul mentalităţii colective, 

conform căreia succesul şcolar, depinde de nivelul de inteligenţă al individului, în « inteligenţe multiple, noi 

orizonturi ». H.Gardner defineşte inteligenţa astfel: «o capacitate computaţională - o capacitate de a procesa un 

anumit tip de informaţie care se găseşte în biologia umană şi în psihologia umană ». 

BIBLIOGRAFIE : 
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Pătru Mădălina-Ștefania 

Grădiniță cu PN „Madona Dudu” 

Oricine poate deveni furios - e simplu. Dar să te înfurii pe cine trebuie, cât trebuie, când trebuie, pentru 

ceea ce trebuie şi cum trebuie - nu e deloc uşor. 

Aristotel, Etica nicomahică 

Zilnic în ziare, la televizor şi la radio aflăm despre numeroase infracţiuni comise de la copii până la 

persoane în vârstă. Motivele sunt diverse: lipsa banilor, invidie, gelozie, etc. Aceste ştiri doar reflectă la scară 

mai mare acel sentiment cutremurător că emoţiile au fost scăpate de sub control atât în propria noastră viaţă, cât 

şi în a celor din jur. Nimeni nu este ferit de acest val imprevizibil de ieşiri necontrolate şi regrete; el pătrunde în 

viaţa noastră într-un fel sau altul. 

 

 

Copilăria reprezintă o şansă crucială pentru modelarea predicţiilor emoţionale de-o viaţă.Una dintre lecţiile 

emoţionale esenţiale, învăţată în prima copilărie şi şlefuită pe parcursul anilor ce urmează, o reprezintă felul în 

care este calmat copilul atunci când e supărat. Foarte mulţi copii mici sunt calmaţi de cei care au grijă de ei: o 

mamă îşi aude copilul plângând, îl ridică în braţe şi îl leagănă până ce se linişteşte. Această adaptare biologică, 

spun unii teoreticieni, îl ajută pe copil să înceapă să înveţe cum ar putea să se potolească singur. 

Este limpede că dezvoltarea principalelor talente ale inteligenţei emoţionale are perioadele ei critice, care se 

întind pe mai mulţi ani în copilărie. Fiecare perioadă reprezintă o oportunitate pentru a ajuta copilul să 

dobândească obiceiuri emoţionale benefice, dacă nu se reuşeşte acest lucru efortul va fi mult mai mare pentru a 

oferi lecţiile corective ulterioare în viaţă. 

Unele dintre cele mai grăitoare lecţii pentru un copil vin din partea părintelui. Obiceiurile emoţionale 

induse de părinţi sunt foarte diferite dacă, pe de o parte, ei sunt pe lungimea de undă a copiilor, adică recunosc 

nevoile emoţionale ale copiilor şi le satisfac sau îşi disciplinează copiii prin empatie sau dacă, pe de altă parte, 

părinţii sunt absorbiţi de sine şi ignoră tulburările copilului sau îl disciplinează capricios prin ţipete şi bătăi. 

Pentru că viaţa de familie nu mai oferă un sprijin sigur pentru tot mai mulţi copii, grădiniţa sau şcoala rămâne 

singurul loc în care comunitatea poate rezolva deficienţele competenţelor emoţionale şi sociale ale copiilor. 

Alfabetizarea emoţională implică un mandat lărgit pentru unităţile de învăţământ, care trebuie să recupereze ceea 

ce familiile n-au reuşit în privinţa adaptării la societate a copiilor lor. Această misiune presupune două schimbări 

majore: cadrele didactice trebuie să meargă dincolo de îndatorirea lor tradiţională, iar membrii comunităţii să se 

implice mai mult în viaţa unităţilor de învăţământ. 

 

 

Dacă există sau nu în mod explicit ore dedicate alfabetizării emoţionale contează mai puţin decât felul în care 

sunt predate lecţiile. Poate că în nici un alt caz nu este mai importantă calitatea cadrului didactic, având în vedere 

că felul în care el îşi desfăşoară activitatea este în sine un model, o lecţie de facto în domeniul competenţei 

emoţionale – sau în lipsa ei. De câte ori reacţionăm faţă de un copil, alţi 20 sau 30 învaţă o lecţie. 

Modalităţi de stimulare a inteligenţei emoţionale 
  1. Un aspect al educaţiei bazate pe inteligenţa emoţională îl reprezintă faptul că este necesar să înţelegem 

importanţa ieşirii din rutina zilnică, realizarea unor activităţi prin care să ne bucurăm de frumuseţea lumii din jur. 

Să încercăm să redescoperim totul, să conştientizăm tot ceea ce facem. Un alt aspect este râsul care considerăm 

că este singurul lucru care poate conduce într-adevăr la un mediu creativ, care ne permite să rezolvăm probleme. 

  2. Încurajaţi-i să-şi exprime sentimentele. 

  3. Copiilor le plac glumele care stârnesc imaginaţia şi care se folosesc într-un fel nou de lucrurile familiare, 

cum ar fi culori, plante, animale, obiecte sau părţi ale corpului. (Ce culoare poţi să mănânci? R: roşu; Ce 

întrebare poţi să bei? R: ceaiul; etc.) 

  4. Pentru a învăţa copiii cum să-şi păstreze optimismul propuneţi zilnic realizarea unor lucruri care să aducă 

bună dispoziţie, chiar dacă numai pentru un timp scurt – dacă nu se pot face zilnic, încercaţi, cel puţin, să le 

faceţi mai des.  

5. Când unul dintre copii „se blochează” şi nu reuşeşte să găsească cheia unei probleme – referitor la 

familie, şcoală sau relaţiile cu ceilalţi – îl puteţi întreba cum ar proceda un personaj îndrăgit de el dacă s-ar 

confrunta cu aceeaşi problemă. Această activitate se numeşte „Ce-ar face sau ce-ar spune un erou?”. 



 

6. Acompaniaţi activităţile derulate la clasă cu muzică. Nu opriţi copiii dacă doresc să danseze. 

7. Puneţi suflet în tot ceea ce faceţi! Comunicaţi prin intermediul bileţelelor. 

8. Şarada sentimentelor este un joc care are scopul de a conştientiza sentimentele. În acest joc, 

scrieţi/desenaţi pe nişte bucăţi de hârtie diverse cuvinte/feţe care exprimă sentimente. Fiecare copil va trebui să 

extragă câte un bileţel, după care va mima sentimentul fără să vorbească, iar ceilalţi vor ghici despre ce sentiment 

este vorba. 

9. Exerciţiile artistice cu copiii sunt o altă modalitate de a încuraja dezvoltarea „vocabularului emoţiilor”. 

Puteţi să decupaţi imagini dintr-o revistă pentru a alcătui un „colaj al sentimentelor”. 

10. Culorile emoţiilor, bazată pe o tehnică psihologică consacrată, aceea de asociere a cuvintelor, 

reprezintă o metodă de a construi vocabularul emoţiilor. Pentru început se pot folosi orice fel de cuvinte cerându-

se copiilor să le asocieze cu o anumită culoare, după care se poate trece la asocierea unor cuvinte care exprimă 

sentimente cu diverse culori la care copiii se gândesc. 

Există metode de a ne apropia de copii, indiferent de momentul în care luăm această decizie. Nu credem 

în existenţa lui „prea târziu”. Un înţelept a spus cu mai multe secole în urmă că putem să nu ducem la bun sfârşit 

un lucru, dar nu avem scuze dacă nu am încercat tot ceea ce ne-a stat în putinţă. Astfel, le creăm copiilor noştri 

condiţiile de a reuşi: nu garanţia succesului, ci cele mai bune condiţii pe care noi, ca şi dascăli, în împrejurările 

reale ale vieţii, le putem oferi. 
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Termenul „inteligenţă emotională” a fost folosit pentru prima dată în anul 1990 de către psihologii Peter 

Salovey şi John Mayer. Cu toate că acest termen este relativ nou, componentele conceptului de inteligenţă 

emotională apar încă din antichitate, exemplificativă fiind arhicunoscuta afirmație a lui lui Socrate (470 – 399 

îHr) „Cunoaşte-te pe tine însuţi”. De asemenea,  scrierile biblice - atât din Vechiul Testament, cât şi din Noul 

Testament - „Nu fă altuia ce ţie nu-ţi place” şi „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi” pot fi vazute ca elemente 

de inteligenţă emotională. 

Inteligenţa emotională reprezintă aptitudinea de a identifica, evalua şi controla propriile emoţii, dar şi pe 

cele ale persoanelor din jur. Acest tip de inteligenţă rezidă din capacitatea de a te cunoaşte şi întelege pe tine, 

precum şi de a-i cunoaste şi înţelege pe ceilalţi.  

Inteligenţa emoţională este legată de concepte precum  iubire, empatie, spiritualitate şi este diferită de 

coeficientul de inteligenţă (IQ). Ea se bazează pe anumite aptitudini potentiale 

înnăscute: sensibilitate emoţională, memorie emotională,capacitate de procesare emoţională şi capacitate de 

învăţare emoţională. Aceste caracteristici înnăscute pot fi dezvoltate şi cultivate de-a lungul vieţii sau, din 

contră, pot fi degradate, în funcţie de modul în care suntem crescuţi şi educaţi în copilărie şi adolescenţă. 

Inteligenţa emoţională este formată din patru elemente: 

 î

nţelegerea mai bună a propriilor emoţii; 



 

 g

estionarea eficientă a propriilor emoţii (cu implicaţii în creşterea semnificativă a calităţii vietii); 

 î

nţelegerea mai bună a celor din jur (permite convieţuirea cu un grad de confort ridicat); 

 c

rearea de relaţii mai bune cu cei din jur (contribuie la creşterea productivităţii şi a imaginii personale). 

Până recent, activităţile şi procesele mentale au fost apreciate mai presus de cele emoţionale. Conform 

cercetărilor statistice, competenţa emoţională este de două ori mai importantă decât abilităţile tehnice sau 

intelectuale.  

Între coeficientul de inteligenţă (IQ) şi coeficientul de inteligenţă emoţională (EQ) există o relaţie de 

complementaritate. Coeficientul de inteligenţă reprezintă potenţialul genetic cu care te naşti şi care se fixează 

după vârsta de 12 ani (nemaiputând fi dezvoltat sau îmbunătăţit ulterior), pe când coeficientul emoţional poate fi 

învăţat, dezvoltat şi îmbunătăţit la orice vârstă. El reprezintă îmbinarea abilităţilor personale cu experienţa, adică 

maturitatea emoţională care îţi asigură reuşita în activitate.  

 

 I

nteligenţa emoţională reprezintă capacitatea de a relaţiona eficient cu oamenii, de a-ţi controla emoţiile şi de a le 

direcţiona în vederea îndeplinirii propriilor scopuri.  

 

La întrebarea „De ce anumite persoane inteligente au performante scăzute şi de ce anumite persoane slab 

pregătite au performanţe mărite?”nu s-au conturat deocamdată răspunsuri clare, dar este general acceptat faptul 

că există un numar mare de factori de interferenţă - precum stresul, aptitudinile şi imaginea de sine - care pot 

influenţa performanţele şi care au o influenţă şi mai mare asupra succesului, comparativ cu abilităţile înnăscute.  

Dezvoltarea inteligenţei emoţionale asigură înţelegerea şi gestionarea emoţiilor pentru a crea relaţii 

armonioase cu cei din jur. Inteligenţa emoţională nu are limite: oricine e pregătit şi doreşte poate să-şi 

îmbunătăţească coeficientul de inteligenţă emoţională. 

În activitatea instructiv-educativă, trebuie pornit de la principiul că fiecare experienţă implică o reacţie 

emoţională, iar pentru a trata mai eficient stările afective, (pre-)şcolarul trebuie îndrumat:  

 să remarce emoţiile; 

 să simtă emoţiile; 

 să sesizeze ce anume transmite emoţia;  

 să dezvolte şi să urmarească un nou fir al activităţii. 

Conştientizarea propriei persoane presupune a-ţi întelege cu acurateţe aptitudinile şi slăbiciunile. În 

drumând elevii să practice cu regularitate astfel activităţi de (auto-)observaţie şi   (auto-)analiză emoţională 

aceştia vor deprinde abilitatea de a-şi îmbunătăţi nivelul de inteligenţă emoţională.  

Perseverenţa în faţa obstacolelor, preluarea controlului şi susţinerea propriei poziţii se află în corelaţie cu 

două dintre scalele inteligenţei emoţionale: independenţa şi încrederea în sine.  

Cei care sunt independenţi tind să fie autonomi, să se bazeze mai mult pe ei şi nu pe ceilalţi. Deşi pot cere 

părerea celorlalţi, nu depind de ea. 

 Încrederea în sine se manifestă prin exprimarea sentimentelor, gândurilor şi a opiniilor într-o manieră 

non-distructivă. Cei care ating nivele înalte pe această scală nu sunt timizi când vine vorba de spune ceea ce 

doresc.  
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INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ 
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,,Iată care e taina mea: Limpede nu vezi decât cu inima. Ochii nu pot să pătrundă în taina lucrurilor.“ (Antoine de 

Saint-Exupery) 

Inteligența emoțională reprezintă o paradigmă relativ nouă în psihologia modernă, determinând 

frontierele unui nou domeniu de intersecție al psihoafectivității cu centrele de interes ale ştiințelor educației. 

 

 I

nteligența emoțională este capacitatea de a recunoaşte propriile emoții, de a gestiona sentimentele, de a te 

transpune în starea psihologică a altor persoane (empatie), ca şi cum ai fi cealaltă persoană, dar  fără a pierde din 

vedere acest  “ca şi cum”, adică rămânând totuşi tu însuți. 

 

 

Ca să înţelegem de ce în unele momente emoţiile, sentimentele copleşesc raţiunea ar trebui să ştim : 

- cum am căpătat obiceiurile emoţionale care subminează intenţiile noastre cele mai bune ; 

- cum putem să ne controlăm impulsurile emoţionale, cum putem « citi » emoţiile la alţii ; 

- cum să creştem şansele de succes prin inteligenţele emoţionale ; 

- cum ne formează « lecţiile emoţionale » primite în şcoală pentru a fi cât mai apţi să ne gestionăm emoţiile 

în viaţă ; acest lucru înseamnă că perioadele de copilărie şi adolescenţă sunt critice în formarea 

habitudinilor emoţionale care ne vor guverna toată viaţa. Deficienţe în inteligenţele emoţionale pot genera 

un întreg spectru de risc de la depresii la violenţă etc.  

John D. Mayer şi Peter Salovey (1990,1993) definesc astfel inteligenţa emoţională: 

a)  abilitatea de a percepe cât mai corect emoţiile şi de a le exprima ; 

b) abilitatea de a acorda sau genera sentimente, atunci când ele facilitează gândirea ; 

c) abilitatea dea cunoaşte  şi înţelege emoţiile şi de a le  regulariza pentru a promova dezvoltarea 

emoţională  şi intelectuală ; 

In cadrul inteligenţei emoţionale sunt incluse mai multe capacităţi grupate în cinci domenii: 

Cunoaşterea de  sine  a  propriilor emoţii:  introspecţia , asocierea şi recunoaşterea unui sentiment după 

generarea lui; 

Stăpânirea  emoţiilor : conştientizarea elementelor  care stau în spatele  sentimentelor, aflarea unor metode 

de a face faţă temerilor ,anxietăţii, mâniei  şi supărărilor ; 

 

Motivarea intrinsecă :  canalizarea şi controlul emoţiilor şi sentimentelor pentru atingerea unui scop , 

reprimarea impulsurilor de abandon şi amânarea gratificaţiilor şi recompenselor ; 

Empatia :  capacitatea de a manifesta sensibilitate şi grijă faţă de sentimentele altora ; 

Stabilirea  şi dirijarea relaţiilor interumane :  se referă la  competenţa şi aptitudinile sociale ( cunoaşterea,  

analiza şi controlul emoţiilor  altora); 

După.Goleman (1995) constructele inteligenţelor multiple sunt: 

 - Conştiinţa de sine - încrederea în sine ; 

 - Auto-controlul - dorinţa de adevăr , conştiinciozitatea,.  adaptabilitate ; 

 - Motivaţia - dorinţa de a cuceri , dăruirea , iniţiativa , optimismul; 

 - Empatia -  capacitatea de a-i înţelege pe alţii, diversitatea şi capacitatea politică; 

 - Aptitudinile sociale - influenţa, comunicarea, managementul conflictului, conducerea,  stabilirea de  relaţii , 

colaborarea,  cooperarea, capacitatea de lucru în echipă; 

Un număr din ce în ce mai mare de psihologi - între care E.L.Thorndike, H.Gardner, P.Solovey, au ajuns la 

concluzia că IQ, care se referea la o bandă îngustă de abilităţi lingvistice şi matematice, nu asigură în mod direct 

nici măcar succesul în clasă şi cu atât mai puţin în viaţă. A fost abordată o viziune mai largă a inteligenţei în care 

încercarea de a reinventa, redefini conceptul prin prisma acelor abilităţi necesare care să faciliteze succesul în 

viaţă. Astfel, inteligenţa emoţională cuprinde abilităţi ce pot fi grupate în cinci domenii principale : 

11. Cunoaşterea emoţiilor - recunoaşterea unei emoţii când se produce – este un element crucial al 

inteligenţei emoţionale. Incapacitatea de a recunoaşte propriile noastre sentimente ne aruncă pradă lor. 

Persoanele mai sigure pe propriile sentimente îşi pot conduce viaţa mai bine pentru că ştiu mai bine ce 

simt despre anumite decizii. 

12. Gestionarea emoţiilor - astfel încât să fie cele mai adecvate (unei situaţii, persoane) ;această abilitate se 

bazează pe autocunoaştere şi se referă la capacitatea de a se calma, de revenire la starea de echilibru. 

Persoanele lipsite de această abilitate se luptă permanent cu sentimente de anxietate, depresie şi sunt 

incapabili să se redreseze rapid după un eşec. 



 

13. Automotivarea - este deosebit de important să pui emoţiile în slujba unui ţel. Autocontrolul emoţional – 

amânarea recompensei, înăbuşirea impulsurilor, capacitatea de a te pune « în priză »- duce la realizări 

remarcabile în orice domeniu. 

14. Identificarea emoţiilor la alţii - empatia este o altă abilitate care se bazează pe autocunoaştere şi este 

fundamentală pentru abilităţi de relaţionare. Persoanele racordate la semnalele sociale subtile care indică 

de ce anume au nevoie sau vor alţii sunt buni în profesiuni care se bazează pe relaţii cu oamenii(profesor, 

administraţie etc.) 

15. Stabilirea relaţiilor - o corectă recunoaştere a emoţiilor la alţii facilitează interacţia cu alţii. 

CONCLUZII 

În fiecare dintre noi se interpătrund inteligenţa emoţională cu cea academică în proporţii diferite, totuşi 

cea emoţională contribuie cu mai multe trăsături şi aspecte la portretul individual ala unei persoane. 
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O concepţie îngustă asupra inteligenţei consideră că IQ este un dat genetic care nu se poate schimba prin 

experienţa de viaţă şi destinul nostru este stabilit de aceste aptitudini. Întrebarea este : « Ce anume putem 

schimba care să dea copiilor posibilitatea să se descurce mai bine în viaţă.”Ce anume face ca persoane cu IQ 

ridicat să se descurce mediocru  dacă nu chiar să eşueze lamentabil în timp ce persoane cu IQ moderat să se 

descurce surprinzător de bine. Răspunsul poate să constea într-un set de abilităţi numite inteligenţe emoţionale 

care includ autocontrol, zel, tenacitate, capacitate de motivare, autoconstrângere, empatie etc. Este deosebit de 

important să cunoaştem şi să înţelegem emoţiile, să construim « emoţii inteligente », să aducem inteligenţă 

emoţiilor. 

 

Ca să înţelegem de ce în unele momente emoţiile, sentimentele copleşesc raţiunea ar trebui să ştim : 

- cum am căpătat obiceiurile emoţionale care subminează intenţiile noastre cele mai bune ; 

- cum putem să ne controlăm impulsurile emoţionale, cum putem « citi » emoţiile la alţii ; 

- cum să creştem şansele de succes prin inteligenţele emoţionale ; 

- cum ne formează « lecţiile emoţionale » primite în şcoală pentru a fi cât mai apţi să ne gestionăm emoţiile 

în viaţă ; acest lucru înseamnă că perioadele de copilărie şi adolescenţă sunt critice în formarea 

habitudinilor emoţionale care ne vor guverna toată viaţa. Deficienţe în inteligenţele emoţionale pot genera 

un întreg spectru de risc de la depresii la violenţă etc.  



 

John D. Mayer şi Peter Salovey (1990,1993) definesc astfel inteligenţa emoţională: 

a)  abilitatea de a percepe cât mai corect emoţiile şi de a le exprima ; 

b) abilitatea de a acorda sau genera sentimente, atunci când ele facilitează gândirea ; 

c) abilitatea dea cunoaşte  şi înţelege emoţiile şi de a le  regulariza pentru a promova dezvoltarea 

emoţională  şi intelectuală ; 

In cadrul inteligenţei emoţionale sunt incluse mai multe capacităţi grupate în cinci domenii: 

Cunoaşterea de  sine  a  propriilor emoţii:  introspecţia , asocierea şi recunoaşterea unui sentiment după 

generarea lui; 

Stăpânirea  emoţiilor : conştientizarea elementelor  care stau în spatele  sentimentelor, aflarea unor metode 

de a face faţă temerilor ,anxietăţii, mâniei  şi supărărilor ; 

Motivarea intrinsecă :  canalizarea şi controlul emoţiilor şi sentimentelor pentru atingerea unui scop , 

reprimarea impulsurilor de abandon şi amânarea gratificaţiilor şi recompenselor ; 

Empatia :  capacitatea de a manifesta sensibilitate şi grijă faţă de sentimentele altora ; 

Stabilirea  şi dirijarea relaţiilor interumane :  se referă la  competenţa şi aptitudinile sociale ( cunoaşterea,  

analiza şi controlul emoţiilor  altora); 

După.Goleman (1995) constructele inteligenţelor multiple sunt: 

 - Conştiinţa de sine - încrederea în sine ; 

 - Auto-controlul - dorinţa de adevăr , conştiinciozitatea,.  adaptabilitate ; 

 - Motivaţia - dorinţa de a cuceri , dăruirea , iniţiativa , optimismul; 

 - Empatia -  capacitatea de a-i înţelege pe alţii, diversitatea şi capacitatea politică; 

 - Aptitudinile sociale - influenţa, comunicarea, managementul conflictului, conducerea,  stabilirea de  relaţii , 

colaborarea,  cooperarea, capacitatea de lucru în echipă; 

Un număr din ce în ce mai mare de psihologi - între care E.L.Thorndike, H.Gardner, P.Solovey, au ajuns la 

concluzia că IQ, care se referea la o bandă îngustă de abilităţi lingvistice şi matematice, nu asigură în mod direct 

nici măcar succesul în clasă şi cu atât mai puţin în viaţă. A fost abordată o viziune mai largă a inteligenţei în care 

încercarea de a reinventa, redefini conceptul prin prisma acelor abilităţi necesare care să faciliteze succesul în 

viaţă. Astfel, inteligenţa emoţională cuprinde abilităţi ce pot fi grupate în cinci domenii principale : 

16. Cunoaşterea emoţiilor - recunoaşterea unei emoţii când se produce – este un element crucial al 

inteligenţei emoţionale. Incapacitatea de a recunoaşte propriile noastre sentimente ne aruncă pradă lor. 

Persoanele mai sigure pe propriile sentimente îşi pot conduce viaţa mai bine pentru că ştiu mai bine ce 

simt despre anumite decizii. 

17. Gestionarea emoţiilor - astfel încât să fie cele mai adecvate (unei situaţii, persoane) ;această abilitate se 

bazează pe autocunoaştere şi se referă la capacitatea de a se  

calma, de revenire la starea de echilibru. Persoanele lipsite de această abilitate se luptă permanent cu 

sentimente de anxietate, depresie şi sunt incapabili să se redreseze rapid după un eşec. 

18. Automotivarea - este deosebit de important să pui emoţiile în slujba unui ţel. Autocontrolul emoţional – 

amânarea recompensei, înăbuşirea impulsurilor, capacitatea de a te pune « în priză »- duce la realizări 

remarcabile în orice domeniu. 

19. Identificarea emoţiilor la alţii - empatia este o altă abilitate care se bazează pe autocunoaştere şi este 

fundamentală pentru abilităţi de relaţionare. Persoanele racordate la semnalele sociale subtile care indică 

de ce anume au nevoie sau vor alţii sunt buni în profesiuni care se bazează pe relaţii cu oamenii(profesor, 

administraţie etc.) 

20. Stabilirea relaţiilor - o corectă recunoaştere a emoţiilor la alţii facilitează interacţia cu alţii. 

 S

e cunosc situaţii când o persoană inteligentă face un act iraţional sau doar prostesc. Cum este posibil ? Inteligenţa 

academică nu are aproape nimic de a face cu existenţa emoţională. Cei mai deştepţi dintre noi cad pradă unor 

pasiuni dezlănţuite şi impulsuri necontrolate, se cunosc exemple de persoane cu un IQ foarte ridicat care nu sunt 

în stare să îşi gestioneze viaţa personală. 

 P

sihologia recunoaşte că notele şi rezultate la teste au doar o valoare relativă în a prevedea succesul în viaţa unei 

persoane. Sunt aşa de multe excepţii de la regula că un scor mare  academic asigură succesul. În cel mai bun caz 

IQ contribuie cu 20% la factorii care determină succesul în viaţă, ceea ce lasă 80%în voia altor factori, de la 

apartenenţa la o clasă socială la şansă. Între factori există însă o categorie de caracteristici cheie : abilităţi 



 

 de inteligenţă emoţională cum ar fi capacitatea de a te motiva şi de a face faţă frustrărilor, de a-ţi controla 

impulsurile, de a-ţi regla stările emoţionale, împiedicând o stare de depresie să afecteze raţiunea, empatia, 

speranţa. 

 

 

Un studiu a urmărit evoluţia în timpul unei  promoţii de absolvenţi ai Universităţii Harvard şi la 40 de ani nu toţi 

cei care au avut cele mai bune note la facultate aveau cele mai mari succese în viaţă. Fără îndoială că există o 

legătură între IQ şi nivelul socioeconomic dar ceea ce a condus la o diferenţă remarcabilă au fost abilităţile 

învăţate în copilărie de a-şi controla emoţiile, de a face faţă frustrărilor, de a stabili relaţii şi de a se înţelege cu 

alţii. 

CONCLUZII 

În fiecare dintre noi se interpătrund inteligenţa emoţională cu cea academică în proporţii diferite, totuşi 

cea emoţională contribuie cu mai multe trăsături şi aspecte la portretul individual ala unei persoane. 

 

 

DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ A COPILOR ÎNVĂȚĂMÂNTUL - 

INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ 
 

Prof. Inv. preşcolar NICOLCEA ANDREEA 

SCOALA GIMNAZIALA”LASCAR CATARGIU “ CRAIOVA 

Termenul de inteligenţă emoţională a fost formulat pentru prima dată în S.U.A. de Wayne Leon Payne în 

anul 1985, care considera că „inteligenţa emoţională implică o relaţionare creativă cu stările de teamă, durere şi 

dorinţă” (cf. M. Roco, 2001). 

Cel mai important element al inteligenţei emoţionale îl constituie emoţiile Ele sunt foarte importante 

deoarece asigură:Supravieţuirea – emoţiile noastre ne atenţionează atunci când ne lipseşte impulsul natural; când 

ne simţim singuri, ne lipseşte nevoia de a comunica cu alţi oameni; când ne este frică ne simţim respinşi, lipseşte 

nevoia de a fi acceptaţi. 

Luarea deciziilor – sentimentele şi emoţiile reprezintă o valoroasă sursă de informaţii, ajutându-ne să 

luăm hotărâri. 

Stabilirea limitelor – sentimentele noastre ne ajută să tragem nişte semnale de alarmă atunci  când ne 

deranjează comportamentul unei persoane. Dacă învăţăm să ne încredem în ceea ce simţim şi să fim fermi în a 

exprima acest lucru, putem înştiinţa persoana respectivă de faptul că ne simţim incomod, de îndată ce devenim 

conştienţi de acest fenomen. Acest lucru ne va ajuta în trasarea graniţelor care sunt necesare pentru protejarea 

sănătăţii noastre mintale. 

Comunicarea – sentimentele noastre ne ajută să comunicăm cu ceilalţi. În cadrul 

comunicării dintre oameni, comunicarea nonverbală reprezintă cel puţin 60%, iar adevărul în privinţa emoţiilor 

se află mai mult în „cum” spune persoana decât în „ceea ce” spune ea. De exemplu, expresia feţei noastre poate 

exprima o gamă largă de sentimente: teamă, bucurie, surpriză, supărare, dezgust, furie etc. Dacă suntem mai abili 

în arta comunicării verbale, vom fi în stare să  exprimăm mai mult din nevoile noastre emoţionale, având astfel 

posibilitatea de a le simţi mai bine. 

Suntem capabili să-i facem să se simtă importanţi, înţeleşi şi iubiţi, dacă reuşim să fim cât se poate de 

receptivi la problemele emoţionale ale celorlalţi oameni. 

Parafrazându-l pe marele filozof Constantin Noica, înţelegerea este completată de ceea ce nu este exprimat prin 

cuvinte. Comunicarea îl conţine pe om, iar omul se înfăţişează sau se ascunde prin comunicare. 

Studiile arată că inteligenţa emoţională este cel mai bun predictor pentru achiziţiile viitoare ale copiilor, 

pentru succes, faţă de inteligenţa tradiţională, cognitivă şi abilităţile tehnice. 

Un număr tot mai mare de educatori şi cercetători în domeniul educaţiei recunosc faptul că la sfârşitul 

anilor de şcoală, absolvenţii sunt nepregătiţi să facă faţă provocărilor vieţii de fiecare zi, atât la nivel personal, cât 

şi ca membrii ai societăţii.  

Abordarea prin excelenţă cognitivă a demersurilor curriculare şi didactice nu este suficientă pentru a avea 

succes şi a fi fericit. 

 În consecinţă, la ora actuală, aria învăţării emoţionale se dezvoltă pe baza cercetărilor în domeniu, 

respectiv al noilor teorii privind natura emoţiilor şi a inteligenţei în relaţie cu succesul şi fericirea. 



 

Prin învăţare socială şi emoţională, inteligenţa emoţională a indivizilor este dezvoltată, constituind un 

bagaj enorm pentru viitorul lor personal şi professional. 

Nici o schimbare nu este posibilă fără acordul implicit şi participarea activă a cadrelor didactice, elevilor 

şi părinţilor. 

Sugestii pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale: 

A) Pentru părinţi... 

 Începeţi educaţia emoţională a copilului încă de la naştere (chiar şi înainte). 

 Manifestaţi atenţie faţă de nevoile sociale şi emoţionale ale copiilor dumneavoastră, astfel încât tranziţia 

către adolescenţă să se facă mult mai uşor. 

 Participaţi la discuţii de grup, workshopuri, discuţii online, chat pe tema dezvoltării sociale şi emoţionale. 

 Fiţi un model pentru copilul dumneavoastră din punct de vedere al manifestării abilităţilor emoţionale şi 

sociale, care să-i stimuleze comportamentul socio-emoţional. 

 Folosiţi un limbaj cu copilul dumneavoastră care să implice: discuţii despre emoţii, descrierea emoţiilor. 

Întrebaţi-l cum se simte, învăţaţi-l că poate avea mai multe sentimente în acelaşi timp. 

 Încurajaţi efortul copilului pentru îmbunătăţirea inteligenţei emoţionale. 

 Folosiţi momentele naturale care se întâmplă zilnic, ca „momente de învăţare“, în care puteţi discuta 

despre diferite stări, dispoziţii, despre rezolvarea conflictelor sau managementul emoţiilor. 

 Fiţi conştienţi că abilităţile emoţionale pot fi învăţate prin povestiri personale, evenimente zilnice, 

curente, discuţii despre filme sau pagini WEB. Recunoaşteţi şi vorbiţi despre comportamentele 

emoţionale, sociale din mass media. 

  Ţineţi un jurnal care vă ajută să deveniţi mai reflectiv asupra emoţiilor personale şi încurajaţi copilul să 

facă la fel. 

  Achiziţionaţi jucării şi produse pentru copii care să-i ajute la dezvoltarea competenţelor emoţionale şi 

sociale. 

 

B) Pentru cadrele didactice... 

 

 Să integrăm  activităţi pentru dezvoltarea abilităţilor sociale şi emoţionale în programul zilnic 

 Să cercetăm succesul unor programe de dezvoltare socială şi emoţională (de ex. Luarea deciziilor, 

rezolvarea de probleme, rezolvarea creativă a conflictelor) şi discutaţi cu colegii de cancelarie despre 

consecinţele pozitive ale implementării acestora. 

  Să demonstrăm  elevilor un comportament inteligent social şi emoţional. 

 Să participăm la  forumuri, conferinţe, întâlniri cu specialişti, discuţii pe Internet pe tema dezvoltării 

sociale şi emoţionale. 

 Să promovăm  în clasă activităţi pentru dezvoltarea abilităţilor sociale şi emoţionale, folosind mijloacele 

TIC: jocuri pe computer şi video. 

 Să fim  receptivi(e) la momentele care se întâmplă în clasă în mod atural: momentele când observăm 

schimbarea stărilor şi a dispoziţiilor, conflictele, actele de grijă faţă de  

  

ceilalţi,respectul, atenţia. 

  Să valorificăm  inteligenţa socială şi emoţională a elevilor noștri ca fiind mult mai importante decât 

dezvoltarea lor cognitivă. 

 Să încurajăm  exprimarea impresiilor despre abilităţile emoţionale şi sociale dezvoltate în clasa! De 

exemplu: un afişaj/panou despre vocabularul emoţiilor, un afişaj/panou cu complimente adresate de elevi 

între ei sau probleme despre care ei doresc să vorbească şi răspunsuri la acestea. 

 Să valorificăm  împreună cu alte cadre didactice din şcoală strategiile folosite la clasă în lucrul cu elevii 

pentru susţinerea competenţelor sociale şi emoţionale. 

 Să ne informăm despre resursele existente (centre pentru educaţie emoţională şi socială, cărţi, reviste de 

specialitate, pagini WEB, pliante, cursuri de formare) pe tema dezvoltării sociale şi emoţionale. 

  Să oferim ajutor elevilor în evaluarea emoţiilor şi sentimentelor: învățându-i să clasifice cuvintele care 

denumesc emoţii, învățându-i să găsească cuvinte pentru emoţii; începem prin exprimarea emoţiilor sau 

prin discuţii despre sentimente. 

 Acordăndu-le oportunitatea de a a alege: laudăndu-i pentru deciziile luate, întreabăndu-i cum pot fi 

ajutaţi pentru a veni în rezolvarea nevoilor lor, dar nu insistănd cu această cerere. 



 

  Să respectăm  sentimentele lor: întreabăndu-i cum se simt, ce îşi doresc înainte de a acţiona,gândindu-ne 

ce ne propunem să simtă elevii prin activităţile de învăţare, ce sentimente creează un mediu pozitiv de 

învăţare. 

 Trebuie să validăm  sentimentele: acceptănd sentimentele lor, arătăndu-le înţelegere, empatie, grijă şi 

respect, atenţie, oricare ar fi problema şi nu trebuie  să uităm i că întotdeauna prima dată este de dorit să 

validăm sentimentele. 

 Trebuie să-i împuternicim (engl. „empowerment“): întrebându-i  cum se simt şi ce ar fi necesar pentru a 

se simţi mai bine,învățându-i să rezolve singuri problemele folosind empatia, compasiunea şi respectul 

mutual pentru sentimentele altora. 

 Trebuie să evităm etichetările şi judecăţile critice: evităm etichetarea subiectelor ca fiind bune/rele, 

drăguţe/grosolane etc., evităm „ar trebui“. 

 Să identificăm zilnic acele exerciţii prin care am putea să lucrăm şi asupra emoţiilor elevilor. 

  Ca activităţi de “dezgheţ” folosim modalităţi de a diagnostica starea emoţională a elevilor la început de 

zi. 

 Să  asociem situaţiile de învăţare cu emoţii şi sentimente. Să alocăm timp pentru a vorbi despre ele. 

 Să structurăm eseurile ca răspunsuri la întrebări de genul: “Cum ar arăta emoţiile tale dacă ar fi sunete, 

obiecte, fenomene ale naturii, culori, persoane celebre, evenimente, flori, animale, gusturi etc.” 

 Să discutăm cu elevii despre responsabilitatea emoţiilor, reacţiile emoţionale, consecinţele emoţiilor 

 

C)  Copiilor pentru a-și dezvolta inteligența emoțională trebuie să le sugerăm următoarele: 

 

 Ţineţi un jurnal care ajută la creşterea conştiinţei de sine şi autoreflecţiei. 

  Folosiţi monologul pentru a vă încuraja, fiţi pentru voi cel mai bun prieten, nu cel mai aspru critic. 

  Încurajaţi prietenii voştri să vă spună punctele lor de vedere pentru problemele pe care le aveţi. 

 Fiţi conştienţi de „butonul“ (situaţii, persoane, lucruri, cuvinte) care declanşează supărarea, furia,mânia şi 

de modalităţile prin care acestea pot fi transformate. 

  Fiţi atenţi la strategiile pe care le folosiţi pentru a vă calma şi a vă schimba dispoziţiile din negative în 

pozitive. 

 Găsiţi oportunităţi pentru a coopera şi a vă angaja în colaborarea cu colegii voştri. 

 Ascultaţi-vă intuiţia: când eşti cu un prieten sau o persoană semnificativă, iar tu ai curajul să spui că ceva 

acolo este greşit, aşa este. Rezistaţi presiunii grupului, fiţi asertivi! 

 Fiţi receptivi la nevoile voastre sociale şi emoţionale! 

 Observaţi şi notaţi locurile şi persoanele care vă determină să trăiţi şi să simţiţi emoţii pozitive sau emoţii 

negative. 

 

Cum contribuie inteligenţa emoţională la rezolvarea conflictelor? 

 

 Asigurându-ne că elevii vor vorbi şi vor fi oneşti faţă de sentimentele lor. 

 Spunându-le că dacă ei trăiesc sentimentele de: a fi urâcios, duşmănos, violent, distructiv, dureros, 

dăunător, răzbunător este în ordine să vorbească despre ele. 

 Deschizând  activitatea cu destinderea atmosferei, prin găsirea unor răspunsuri rapide la întrebări. Folosiţi 

umorul! De ex. “Câţi ochi ai? Câte scaune sunt în clasă? 

Câţi dintre noi sunt goi chiar acum?” etc.Întrebaţi-i cum se simt! Ce emoţii au?  

 Ajutându-i să găsească cele mai curate, cele mai potrivite „cuvinte care să exprime emoţii, sentimente.“ 

Trebuie să folosim o exprimare căt mai puțin jignitoare o exprimare de încurajare și apreciere. Voi folosi 

următoarele exemple: 

a. „Mă simt nerăbdător/nerăbdătoare, nervos/nervoasă.“ decât „Eşti aşa de încet/înceată, abia te mişti.“ 

b. „Sunt confuz(ă) pentru că nu ştiu de ce nu ţi-ai făcut temele.“ decât „Eşti aşa de leneş(ă).“. 

c. „Mă tem că te vei răni dacă faci acest lucru.“ 

d. „Mă simt rău când văd că iei diferite lucruri de la alţii/altele fără să întrebi. Îmi este teamă că astfel îţi vei 

pierde prietenii/prietenele.“ 

e. „Mă simt inconfortabil(ă) cu...“ 

f. „Mă simt copleşit(ă) când îmi pierd controlul.“ decât „Tu mă înnebuneşti!“ 

g. „M-am simţit jignit(ă) când directorul a fost aici.“ decât „Tu m-ai jignit în faţa directorului.“ 

h. „Am sentimentul că astăzi arăţi ca şi cum te-ai odihnit foarte puţin.“ 
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INTELIGENTA EMOTIONALA IN EDUCATIA COPIILOR PREŞCOLARI – DEMERSURI, 
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Grădiniță cu P.P.”Curcubeul Copilariei”-Craiova 

 

 P

âna nu demult, omul a fost considerat o fiinţă raţională, iar emoţiile nu trebuiau exprimate în public, deoarece 

însemnau un act de imaturitate din partea acelei persoane. 

 

Datorită cercetătorilor, specialiştii au ajuns la concluzia că, de fapt, omul este o fiinţă emoţională, şi dacă aceste 

emoţii sunt educate, beneficiile obţinute în urma acestui proces sunt enorme. 

 I

nteligenţa emoţională redefineşte imaginea despre lume şi om. Astazi, se ştie că emoţiile sunt cele mai 

importante resurse ale omului. Inteligenţa generală creşte dacă se dezvoltă inteligenţa emoţională. Daca intelectul 



 

ne ajuta sa rezolvam probleme, sa facem calcule mintale sau sa procesam informatii, inteligenta emotionala ne 

permite sa fim creativi si sa ne folosim emotiile pentru a ne rezolva problemele. Inteligenta emotionala este 

« abilitatea de a percepe si exprima, de a asimila emotii in gandire, de a intelege prisma emotiilor si de a regla 

emotiile proprii si ale altora ». Salovey, Mayer, Caruso, 2000. 

 I

nteligenţa emoţională, sau EQ, a ieşit tot mai mult în evidenţă în ultimii ani, însă sunt puţini cei care îşi dau 

seama cât este de importantă pentru reuşita în fiecare domeniu al vieţii. Aşa-zisele trăsături „slabe”, dar care fac 

atât de multe pentru succesul nostru, trebuie salvate de la marginalizare, trebuie luate în considerare de educatori, 

oameni de afaceri, mass-media şi, nu în subsidiar, de conducători. Inteligenţa emoţională reprezintă gradul în 

care un individ este capabil să reacţioneze la propriile sale emoţii şi la cele ale celorlalţi. Această capacitate a 

noastră de a ne gestiona emoţiile este aşadar „acel factor hotărâtor care ne face să ne apucăm să facem limonada, 

când viaţa ne-a oferit lămâi, în loc să ne autoirosim în amărăciune”. 

 

Dacă emoţiile sunt conştientizate în totalitate, în ciuda faptului că unele dintre ele spun despre noi lucruri pe care 

nu am vrea să le auzim, trebuie să învătăm să le gestionăm în mod constructiv în vederea atingerii unui anume 

scop.   

Inteligenţa emoţională desemnează capacitatea de a recunoaşte emoţiile proprii şi ale celorlalţi, de a şti ce 

înseamnă sa te simţi bine, să fii fericit şi vesel, ce înseamnă să fii trist, supărat; în plus, presupune cum să treci de 

la emoţii negative la emoţii pozitive. Gradul inalt de dezvoltare a inteligenţei emoţionale se traduce într-o stare 

stenică de fericire manifestată prin: motivare, concentrare, liniste interioară, echilibru, libertate, satisfacţie, 

socializare, prietenie, împlinire, autocontrol, autonomie, apreciere. 

Inteligenţa emoţională este cea care te face să ştii cum să-ţi gestionezi emoţiile şi cum să comunici 

eficient cu ceilalţi, în aşa fel încât să-ţi îndeplineşti scopurile. Evident, este important şi să fii inteligent ca să ai 

succes; asta te va ajuta să-ţi identifici aceste scopuri. 

Nivelul scăzut de inteligenţă emoţională se asociază cu: singuratate, frustrare, gol interior, depresie, letargie, 

supărare, obligaţie, victimizare, teamă, vinovăţie, instabilitate, dezamăgire, resentiment, eşec. 

 

După Goleman inteligenţa emoţională este un fel de inteligenţă socială, care implică abilitatea de a controla 

emoţiile personale şi ale altora, de a înţelege aceste emoţii şi de a folosi informaţia provenită de la ele, în modul 

de gândire şi acţiune. E nevoie de o stare optimă a creierului, pentru obţinerea performanţei. «Alungă frica » a 

fost sloganul lui W. Eduard Deming. Acest slogan se poate aplica şi unei grupe de copii – frica tracasează 

mintea, împiedică învăţarea. Fiecare copil este diferit şi nu poate fi comparat «decât cu sine însuşi ». Şi totuşi, 

câteva lucruri esenţiale îi fac să se asemene: toţi au nevoie de dragoste, de securitate, de îngrijire şi de exerciţiu. 

Copiii îşi dezvoltă treptat «capacităţile de informare – procesare – numite inteligenţe »- care să le permită să 

soluţioneze sau să creeze produse. 

 

Howard Gardner defineşte inteligenţa ca un « potenţial bio-psihologic care procesează forme specifice de 

informaţii în formule distincte ». Autorul combate ideea adânc înrădăcinată la nivelul mentalităţii colective, 

conform căreia succesul şcolar, depinde de nivelul de inteligenţă al individului, în « inteligenţe multiple, noi 

orizonturi ». H.Gardner defineşte inteligenţa astfel: «o capacitate computaţională - o capacitate de a procesa un 

anumit tip de informaţie care se găseşte în biologia umană şi în psihologia umană ». 

În grădiniţă, prin aplicarea noului curriculm, a activităţilor de tip integrat, a metodelor tradiţionale 

îmbinat atent cu cele interactive, moderne, a  metodei proiectelor -  se  poate oferi fiecărui copil posibilitatea de a 

trăi succesul şi de a fi motivat. 

 

Grădiniţa este capabilă să respecte interesele spontane ale copilului şi modurile sale fireşti de învăţare. 

 

Trebuie respectat entuziasmul pentru activităţile fizice, pentru proiecte creative, pentru arte şi joc şi  trebuie să i  

se dea ocazia copilului de a învaţa şi de a-şi  dezvolta personalitatea prin aceste activităţi. Dacă realitatea arată că 

persoanele care îşi cunosc şi îşi stăpânesc bine emoţiile şi care înteleg şi abordează eficient emoţiile celorlalţi 

sunt în avantaj în orice domeniu al vieţii, atunci grădiniţa trebuie să desfăşoare un set de activităţi care vizează 

dezvoltarea emoţională şi  să faciliteze creşterea emoţională şi socială a copiilor, prin dezvoltarea unor abilităţi 

de relaţionare interpersonală, prin îmbunătăţirea stimei de sine, dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine ca 

persoană unică şi valoroasă, a strategiilor de rezolvare de probleme şi de luare de decizii, formarea şi dezvoltarea 



 

abilităţilor de gestionare a conflictelor prin dezvoltarea unei perspective flexibile asupra vieţii, prin 

achiziţionarea unui sistem de valori şi prin învatarea unor abilităţi de comunicare. 

 S

arcina noastră a educatoarelor, este de a ajuta copilul să-şi dezvolte propriile capacităţi, indiferent dacă ele se 

potrivesc sau nu cu obiectivele noastre. Aşteptările academice sunt tot mai ridicate faţă de copiii mici, chiar 

înainte de intrarea lor în şcoala primară. Copiii mici însă, au  nevoie de a-şi dezvolta laturile « neacademice » ale 

personalităţii, cum ar fi : capacităţile artistice, legăturile cu natura şi familia. Presiunile educaţionale premature îi 

pot lipsi de sansa de a-şi dezvolta aceste trăsături. 

 

Voi exemplifica modul în care am contribuit la conştientizarea emoţiilor copiilor grupei mari. Jocurile şi 

exerciţiile energizante urmăresc captarea atenţiei, exersarea memoriei, buna relaţionare, exprimarea liberă a 

sentimentelor cu o mimică şi gestică adecvată, cunoaşterea, autocunoaşterea, corectarea ieşirilor negative şi 

observarea percepţiei sociale a copiilor. 

o ,,Cercul numelor” – Copiii stau în cerc pe scăunele şi fiecare îşi spune numele asociindu-l cu ceva 

(plante, animale, fenomene). Astfel, copiii îşi cunosc bine numele şi se caracterizează printr-un cuvânt.  

o ,,Numele şi schimbarea de loc” -  Copiii stau în cerc pe scăunele. Copilul care nu are scaun, merge la un 

coleg, îi spune numele, dă mâna cu el şi acesta îi cedează locul dacă a spus corect. 

o ,,Numele şi stări emoţionale diferite” – Copiii stau în aceeaşi formaţie. Copilul numit merge la un coleg 

spunându-i numele aşa cum i-a şoptit educatoarea. Copiii învaţă să diferenţieze diferite stări emoţionale 

(simpatie, supărare, furie, linguşire, poruncă, politeţe), atât din tonul vocii, cât şi din mimica 

interlocutorului. 

o ,, Noii prieteni” – Copiii stau în semicerc pe scaune, vorbesc cu colegul din dreapta şi cu cel din stânga 

despre familie, ce le place mai mult să facă, să mănânce, ce jucării au şi apoi fiecare îşi prezintă vecinii. 

Este un exerciţiu de pozitivare prin care  se pot corecta ieşirile negative. Copiii aud numai lucruri bune 

unii despre ceilalţi şi sunt stimulaţi să fie prieteni, să se joace împreună cu jucăriile preferate. 

 

Pentru a cunoaşte mai bine copiii cu care lucrez (cum sunt trataţi în familie, cine le sunt prietenii), pentru 

a-i îndemna să se cunoască, să se exprime liber şi să aibă încredere în forţele proprii, am desfăşurat următoarele 

exerciţii cu grupuri de 5-6 copii: ,,Trei persoane importante din viaţa mea” , ,,Cum mă simt când…?”, ,,Ce-mi 

trece prin cap acum?”, ,,Cel mai fericit moment din viaţa mea” 

Pentru a facilita deschiderea de sine într-un climat plăcut am desfăşurat jocul ,,Rucsacul meu cu calităţi”. 

Plecaţi în vacanţă. Ce calităţi aveţi şi doriţi să le luaţi cu voi ?. Răspunsurile date de copii le-am dezvoltat în 

discuţiile ulterioare când i-am invitat să ne povestească de ce consideră ei că sunt harnici, curajoşi, buni, etc. Am 

încurajat afirmarea acestor calităţi şi extinderea lor la toţi copiii din grupă, dându-i  drept exemplu. 

Utilizând mijloace diverse, ca : basmele şi povestirile terapeutice, colajul, dansul şi mişcarea creativă, 

desenul şi pictura, jocul, modelajul, muzica şi teatrul, am urmărit: dezvoltarea capacităţii de a exprima gândurile, 

sentimentele, dorinţele; creşterea respectului de sine şi a încrederii copilului în sine, dezvoltarea capacităţii de 

autocunoaştere şi autoacceptare, dezvoltarea capacităţii de rezolvare a problemelor şi a conflictelor, dezvoltarea 

sociabilităţii, a capacităţii de integrare în grupuri, transformarea emoţiilor negative, cunoaşterea/recunoaşterea  

propriilor sentimente şi emoţii, creşterea stimei de sine, dezvoltarea personalităţii copilului preşcolar. Alte tipuri 

de activităţi desfăşurate: jocuri de autocunoaştere pe bază de imagini, desene, identificarea caracteristicilor 

personale elementare, portofoliu (sarcină de grup), colaje, desene, exerciţii pentru identificarea asemănărilor şi 

deosebirilor prin comparare cu ceilalţi / celelalte şi cu personaje din poveşti, desene animate, filme,  discuţii 

despre nevoile diferite ale fiecăruia, exercitii în perechi pentru exersarea elementelor simple de ascultare activă, 

jocuri de rol, evenimente cotidiene, secvenţe de film pentru observarea şi analizarea diferenţelor între  copii, 

familii, sarcini de grup în care se stabilesc roluri, reguli, exerciţii situaţionale cu dificultăţi care pot apărea în 

grup, dialoguri din povesti despre relaţiile din familie. Se pune un accent deosebit pe utilizarea tehnicilor creative 

ca mijloc de construire a personalităţii, tehnici care permit o conectare cu sine însuşi,  dezvoltarea capacităţii  de 

expresie şi  comunicare în relaţiile interumane, îi ajută pe copii să se înţeleagă pe sine, să se elibereze de 

anxietăţile acumulate, de tensiuni şi să-şi dezvolte abilităţi de comunicare şi inserţie socială, facilitând de 

asemenea, elaborarea unor strategii de rezolvare a conflictelor. 

Aşadar, să încercăm o relaţie educativă care recunoaşte, încurajează, valorizează preşcolarii în scopul 

motivării ei. Să încercăm o relaţie educativă bazată pe inteligenţa emoţională şi pentru dezvolatrea  inteligenţei 

emoţionale, pornind de la faptul că totalitatea acţiunilor noastre ne permit să creăm un echilibru mai sănătos în 

relaţiile cu copiii        
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CELE MAI BUNE 4 EXERCITII CA SA CRESTI UN COPIL INTELIGENT 

EMOTIONAL 

 
Prof. Alexandru Maria Irina, 

 GPP "Curcubeul Copilăriei"-Craiova 

 

Un copil inteligent emotional are mai multe atu-uri fata de unul inteligent... si atat. Cum asa?! Pentru ca in grupul 

de copii si, mai tarziu, de adulti, el va fi iubit si acceptat in functie de cum se poarta cu ceilalti... mai degraba 

decat in functie de cat este de destept. Inteligenta iti atrage admiratie, dar inteligenta emotionala este cea care iti 

atrage simpatie si chiar succes. 

Cercetatorii studiaza inteligenta emotionala de mai bine de 30 de ani. Dar, cel mai probabil, iti este cunoscuta din 

cartea lui Daniel Goleman, pentru ca el a popularizat-o. Asadar, despre ce vorbeste inteligenta 

emotionala? Despre capacitatea unui om de a fi inteligent pe plan afectiv, nu intelectual. Un micut inteligent 

emotional se deosebeste de alti copii, prin cat mai multe din comportamentele urmatoare: 

- interactioneaza armonios cu ceilalti copii si cu adultii  

- stie sa negocieze si sa comunice lucrul pe care il doreste 

- se pricepe sa evite ori dezactiveze un conflict cu alt copil 

- ia in calcul dorintele altora si le anticipeaza nevoile 

- are mai putine accese de furie si de nerabdare (spre exemplu, nu izbucneste atunci cand ti-au venit toti 

cunoscutii in vizita) 

- sunt placuti de alti copii 

- se concentreaza cu destul de multa usurinta la sarcinile pe care le au de facut (la gradi, de exemplu) si nu se 

plictisesc imediat 

- poate accepta sa isi amane implinirea dorintelor, fara sa fie deosebit de frustrat 

Copilul meu este mai fericit daca are inteligenta emotionala? 

Studiile ne sugereaza ca da. Se pare ca acei copii cu un nivel ridicat de inteligenta emotionala ajung, in 

timp, adulti mai echilibrati, cu o cariera promitatoare, mai putin amenintati de divort si mai satisfacuti de 

viata decat restul oamenilor. Inca din scoala primara, acesti copii au mai putine dificultati de integrare sau de 

comportament si, in schimb, mai multi prieteni. 

Pe de alta parte, copilasii carora nu le-a fost dezvoltata inteligenta emotionala se plang adeseori ca 

sunt ingrijorati, tristi sau nefericiti. Ei se arata mai degraba tematori in situatiile noi si in interactiunile cu alti 

copii, asa ca vor prefera sa ramana in preajma prietenilor deja stabili si in contexte familiare. In plus, nu se simt 

pregatiti sa rezolve probleme cotidiene care apar, panicandu-se usor si renuntand sa mai incerce... 

Atunci, cum dezvolt inteligenta emotionala a copilului meu? 

Ne bucuram ca ai pus intrebarea asta. Tu, ca parinte, stimulezi sau inhibi, fara sa iti dai seama, inteligenta 

emotionala a copilului tau. Pentru ca tu esti un model pentru el, inca de cand este prescolar: acum invata sa 

"citeasca" emotiile pe fata ta, chiar atunci cand tu spui altceva (incruntarea, zambetul, buzele lasate in jos 

si alte indicii...). La fel, si dinamica dintre parinti este esentiala: asa cum vede la voi doi ca se rezolva o 

problema si ca se abordeaza un conflict, asa va proceda si el fata de alti copii. 

Fii convinsa ca, le fel cum o clasa de elevi muncitori si apreciati il impulsioneaza pe copil sa intre in competitie 

pe plan intelectual, tot asa se intampla si cu mediul familial si inteligenta emotionala. Acolo unde parintii se 

ocupa de inteligenta emotionala proprie si a copilului lor, micutul va deprinde repede modalitatile noi de 

manifestare a emotiilor.Asa ca iti recomandam 4 activitati sau exercitii care incita inteligenta emotionala a 

copilului tau... alaturi de a ta. 

1. Invata copilul sa isi traiasca emotiile, asa cum vin 

Da, este un exercitiu... poate si pentru tine, nu numai pentru micut. Asta inseamna ca in loc de "Nu mai plange, 

mami, ca esti baiat mare!" sau de "Pune mana pe iepuras, ce te sperii asa, ca nu te musca!", sa incerci altceva. 



 

Copiii au multe emotii. Un micut care plange, este impins de catre o emotie sa planga. Este foarte important 

ca parintii ca inteleaga asta! Copilul care se sperie de iepuras, chiar simte teama si, probabil, surpriza. Atunci 

cand urla si se tavaleste pe jos (sau poate ca tu ai un copil mai cuminte), micutul este controlat de furie sau 

nemultumire. 

Si atunci, ce avem de facut? Sa ne amintim ca numai comportamentul micutului este intolerabil, nu si emotia. In 

spatele comportamentului copilului este o emotie care se vrea acceptata. Ca sa micsoram sau ca sa indepartam 

comportamentul, avem nevoie sa acceptam emotia din spatele lui. Mai ales ca cei mici chiar nu isi pot 

reprima sau nega afectele, ele sunt mai puternice decat vointa lor. De ce sa pedepsim copilul pentru ceva de 

care el nu este responsabil? 

Exista o vorba care spune "Ceea ce nu imbratisezi, nu poti vindeca". Asa ca tu, ca mama, ai responsabilitatea sa 

accepti emotiile copilului, asa cum vin, si sa le "imbratisezi". Daca vrei ca cel mic sa nu mai fie atat de furios si 

de ostil, inseamna ca, mai intai, accepti ca el se simte asa: furios si ostil. 

Abia apoi puteti ajunge, impreuna, in punctul in care sa ii oferi si sa primeasca ajutor."Haide sa vedem 

impreuna, ce zici, crezi ca merita sa ma lasi sa te ajut? Mai degraba decat sa arunci cu pantofii in perete. Imi dau 

seama cat de dificil si de enervant este." 

2. Foloseste cuvinte cat mai diverse pentru a denumi emotiile 

Cu cat mai multe cuvinte folosesti pentru a descrie emotiile, cu atat devine micutul mai conectat la lumea lui 

afectiva. De obicei, recurgem la adjective comune (trist, suparat, nervos, bucuros, fericit, speriat) si la aceleasi, 

in fiecare situatie... Dar nuantele sunt importante: haide sa invatam sa le folosim, atunci cand descriem 

sentimentele noastre ori ale celui mic. Ma simt: iritat, indignat, frustrat, epuizat, obosit, anxios, ingrijorat, 

preocupat, alarmat, dezamagit, nerabdator, incantat, entuziasmat, plin de speranta, interesat, optimist, calm, 

echilibrat, impacat, plictisit, depasit, furios, mandru, satisfacut, incurajat... si tot asa. Astfel de adjective sunt 

"prinse" cu rapiditate de copil, daca le folosim atunci cand identificam emotia, ca atare, la el sau la noi. 

Copiii invata foarte repede sa distinga emotiile, ei le "simt" mai rapid decat adultii.Pentru ca si ei se izbesc 

de ele, in toata varietatea lor, in fiecare zi: la joaca, la alti copii, in raport cu parintii, in vise, in desenele animate 

pe care le vad sau in povestile pe care i le cititi. Nu au nevoie decat de o eticheta clara pentru fiecare, ca sa le 

poata identifica si exprima. Inteligenta emotionala a micutului se dezvolta daca facem asta si se plafoneaza, se 

sufoca, daca nu o stimulam in acest fel... 

3. Jucati-va de-a "start si stop" 

Inca de cand este foarte micut, astfel de jocuri ii fac mare placere. Rolul lor este de a-l invata pe copil sa isi 

controleze corpul. Acest control este o componenta importanta a inteligentei emotionale. Pe masura ce creste, 

isi va controla impulsurile si afectele. Deocamdata, ii este mai usor sa isi controleze corpul - asa ca de aici 

trebuie sa incepem. In plus, este distractiv. 

Noi de exemplu, cand eram mici, jucam "Prinsa pe animale". Acest joc intra in categoria "Start / Stop". Mai 

ales ca iti cere sa te opresti in pozitii amuzante. 

Dupa ce prinde gustul jocurilor, il poti obisnui cu "Stai", folosindu-l in contexte cotidiene. Ai sa vezi ca poate fi 

cazul mai des decat iti dai seama acum. Si se va dovedi chiar util. Cand este pe punctul de a varsa paharul cu 

lapte pe canapea, pentru ca uita ca are lichid in el. Cand ameninta sa arunce cu telefonul mobil, ca sa il urneasca 

pe Grivei sa ii vina cu el in dinti. Cand carioca fosforescenta mai are doar cateva secunde pana la contactul cu 

bonurile de masa... Toate aceste situatii pot fi oprite la timp, cu un "Stai". 

Mai intai, pentru ca nu suna amenintator pentru copil. Nu se va speria, pentru ca l-a invatat in joaca. Apoi, 

pentru ca micutul reactioneaza prompt la el. Tot de la joaca, micutul a invatat ca, la "Stai", te opresti in pozitia 

in care esti in acel moment, orice ai face atunci... 

4. Stiai ca rabdarea are muschi? 

Oho, rabdarea are mult de-a face cu inteligenta emotionala si, mai ales, are muschi. Adica poate fi antrenata... si 

necesita antrenament constant, pe lungi perioade de timp si inceput cat mai devreme. Cum antrenam rabdarea? 

Ori de cate ori il observi pe pustiul tau ca este intr-o stare de spirit pozitiva si crezi ca poate face fata, 

practicati rabdarea. Si fa-l constient ca faceti asta. De exemplu, la coada la supermarket. "Stii ce facem acum 

acum, mami? Ne antrenam muschii rabdarii." Explica-i ca rabdarea poate fi de mai scurta sau de mai 

lunga durata. Un intelept spunea ca sufletul nu are intotdeauna aceeasi putere. 

Deci, uneori poti sa fii mai rabdator, iar uneori poti chiar sa simti ca explodezi! Rabdarea ta poate fi la 

limita. Copilul are nevoie sa stie ambele aspecte: si ca rabdarea poate fi antrenata, prin exercititu, si ca, 

uneori, este normal sa simti ca nu mai poti.   

  

Si intreaba-l, analizati impreuna cum va simtiti acum: "Ma simt in stare sa astept la coada? Cat de multa 



 

rabdare pot acum sa am? Oare pot incerca sa mai trag de ea? Ia sa vedem, hai sa mai asteptam putin. Daca reusim 

sa mai avem putina rabdare, ajungem la casa si achitam cumparaturile, adica si masinuta asta pe care sa o plimbi 

apoi pe afara. Ma motiveaza asta sau pur si simplu nu mai pot sa astept?" 
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DEZVOLTAREA INTELIGENŢEI EMOŢIONALE 

 
Prof.inv. primar Andreescu Andreea- Liceul cu Program Sportiv,,Petrache Trişcu’’ 

Prof.Aranghel Lelia-Şcoala Gimnazialǎ Gângiova 

 

         Datoritǎ cazurilor de elevi cu mari performanţe pe durata şcolarizǎrii, dar care nu reuşesc sǎ-şi valorifice 

potenţialul, eşuând în plan profesional, cercetǎtorii au introdus o serie de termeni noi: inteligenţa socialǎ, 

practicǎ, inteligenţa emoţionalǎ. 

 

Existǎ mai multe definiţii pentru “ inteligenţa emoţionalǎ”.Într-o primǎ accepţiune( Salovey & Mayer, 1990), 

termenul se referǎ la abilitaţile în baza cǎrora un individ poate discrimina şi monotoriza emoţiile proprii şi ale 

celorlalţi, precum şi la capacitatea acestuia de a utiliza informaţiile deţinute pentru a-şi ghida propria gândire şi 

acţiune.Douǎ lucruri esenţiale sunt subliniate în aceastǎ definiţie: procesele cognitive implicate, precum şi 

procesele prin care sunt monitorizate emoţiile proprii de cele implicate în monitorizarea emoţiilor celorlalţi. 



 

Aceastǎ ultimǎ distincţie ne trimite cu gândul la autorul inteligenţelor multiple, Howard Gardner, care face 

distincţie între inteligenţa intrapersonala( etichetarea propriilor emoţii) şi cea interpersonalǎ ( inţelegerea 

emoţiilor celorlalţi). 

 

Conform lui Daniel Golema  inteligenţa emoţionala desemneaza o capacitate de control şi autocontrol al stresului 

şi emoţiilor negative; o meta-abilitate, care determinǎ si influenteazǎ modul şi eficienţa cu  care ne putem folosi 

celelalte capacitǎţi şi abilitǎti pe care le posedǎm , inclusiv inteligenţa educaţionalǎ.Realitatea ne demonstreazǎ 

ca cei care îşi stǎpânesc emoţiile bine şi care abordeazǎ eficient emoţiile celorlalţi sunt în avantaj în orice 

domeniu al vieţii şi au şanse mai mari de a fi eficienţi şi multumiţi în viaţǎ. 

 

Tema tratatǎ reprezintǎ influenţa dezvoltǎrii emoţionale asupra performanţei şcolare.Putem vorbi de 

educabilitate, dezvoltare, în cadrul inteligenţei emoţionale atât la copii cât şi la adulţi.Dezvoltarea acesteia pe 

perioada scolaritǎţii le va acorda elevilor , la maturitate, o şansǎ mai mare de a se adapta la cerinţele mereu 

crescânde ale societǎţii. Un copil care nu reuşeşte la şcoala se va considera înfrânt şi reacţioneazǎ ca atare.Prin 

exercitii şi jocuri de dezvoltare a inteligenţei emoţionale elevii au şansa de a-şi îmbunǎtǎti abilitǎţile de gândire 

criticǎ şi, implicit, de a-şi optimiza sentimentul de autoeficacitate, graţie cǎruia însuşi traseul lor vocaţional şi 

stabilitatea acestuia se va limpezi. 

 

Este necesar sǎ acordam o mai mare atenţie dezvoltǎrii emoţionale. Rolul nostru ca dascal este nu doar sǎ oferim 

cunoştinţe tinerilor, ci şi sǎ-i învǎţǎm abilitǎţile de supravieţuire necesare pentru a face faţǎ cu succes vieţii în 

lumea contemporanǎ. 

 

O concepţie îngustă asupra inteligenţei consideră că IQ este un dat genetic care nu se poate schimba prin 

experienţa de viaţă şi destinul nostru este stabilit de aceste aptitudini. Întrebarea este : « Ce anume putem 

schimba care să dea copiilor posibilitatea să se descurce mai bine în viaţă?.”Ce anume face ca persoane cu IQ 

ridicat să se descurce mediocru  dacă nu chiar să eşueze lamentabil, în timp ce persoane cu IQ moderat să se 

descurce surprinzător de bine? Răspunsul poate să constea într-un set de abilităţi numite inteligenţe emoţionale 

care includ autocontrol, zel, tenacitate, capacitate de motivare, autoconstrângere, empatie etc. Este deosebit de 

important să cunoaştem şi să înţelegem emoţiile, să construim « emoţii inteligente », să aducem inteligenţă 

emoţiilor. 

În cadrul inteligenţei emoţionale sunt incluse mai multe capacităţi grupate în cinci domenii: 

1.Cunoaşterea de  sine , a  propriilor emoţii:  introspecţia , asocierea şi recunoaşterea 

unui sentiment după generarea lui; 

2.Stăpânirea  emoţiilor : conştientizarea elementelor  care stau în spatele  sentimentelor, aflarea unor metode de 

a face faţă temerilor ,anxietăţii, mâniei  şi supărărilor ; 

3.Motivarea intrinsecă :  canalizarea şi controlul emoţiilor şi sentimentelor pentru atingerea unui scop , 

reprimarea impulsurilor de abandon şi amânarea gratificaţiilor şi recompenselor ; 

4. Empatia :  capacitatea de a manifesta sensibilitate şi grijă faţă de sentimentele altora ; 

5.Stabilirea  şi dirijarea relaţiilor interumane :  se referă la  competenţa şi aptitudinile sociale ( cunoaşterea,  

analiza şi controlul emoţiilor  altora); 

Propun mai multe activitǎţi practice pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale: 

Activitatea 1-VÂNǍTOAREA DE OAMENI 

Obiectiv: Sǎ înţeleagǎ cǎ fiecare dintre noi are ceva unic 

Procedura:Copiii vor pleca intr-o expediţie de „ Vânǎtoare de oameni”pentru a afla câte ceva despre colegii 

lor.Se vor plimba prin clasǎ , observându-şi colegii şi descoperindu-i pe aceea care au caracteristicile scrise pe 

planşǎ.Vor reveni la loc , în urma unor discuţii vor nota câte un nume în dreptul fiecǎrei caracteristici. 

Sarcina învǎţǎtorul: Ajutaţi copiii sǎ înţeleagǎ cǎ a fi diferit nu ne face mai buni sau mai rǎi, ci doar unici. 

 

PLANŞǍ CU „ VÂNǍTOAREA DE OAMENI” 

Are ochii cǎprui Are cel puţin un 

pistrui 

Îi lipseşte un dinte Este cel mai înalt din clasa 

    

Este cel mai mic 

din familie 

Îi place sǎ rezolve 

probleme 

Îndrǎgeşte 

animalele 

Este nǎscut in aceeaşi lunǎ cu d-na 

învǎţǎtoare 

    



 

Locuieşte pe strada 

şcolii 

Poate sǎ stea într-

un picior 10 

secunde 

Are acasǎ unul sau 

mai multe animale 

Îi place sǎ citeascǎ mult 

    

 

Activitate 2-POSTER CU OAMENI 

Obiectiv: Sǎ înveţe ca oamenii au multe calitǎţi şi caracteristici diferite. 

Procedura:Fiecare elev va primi un „Poster cu oameni”. Vor trebui sǎ deseneze imagini pentru a ilustra ceva din 

ceea ce au ei special timp de 15 minute.La sfârşit fiecare va împǎrtǎşi colegilor ceea ce au desenat. 

Sarcina învǎţǎtorului:oamenii însumeazǎ calitǎţi diferite şi schimbǎtoare şi nu ne putem identifica doar printr-o 

singurǎ calitate. 

 

POSTER CU OAMENI 

 

CEVA CE ÎŢI PLACE SǍ FACI CEVA CE NU ÎŢI PLACE SǍ FACI 

CEVA SPECIAL DESPRE TINE 

 

 

CEVA LA CARE TE PRICEPI 

 

Activitate 3-POT SǍ FAC, NU POT SǍ FAC 

Obiectiv-Sǎ înveţe ca oamenii au atât puncte slabe cât şi domenii în care sunt foarte competenţi 

Procedura:Învǎţǎtorul explicǎ elevilor cǎ existǎ domenii în care oamenii se descurcǎ şi domenii în care oamenii 

nu reuşesc.Va citi de pe planşa diverse activitǎţi, elevii având obligaţia de a se ridica când aud o activitate pe care 

o pot face. Se noteazǎ numele celor care sunt în picioare urmând discuţii  cu întrebǎri de personalizare. 

Sarcina învǎţǎtorului:Este important sǎ punǎ accent pe faptul cǎ fiecare are puncte tari şi puncte slabe şi cǎ e 

normal sǎ putem face doar anumite lucruri. 

PLANSǍ „POT SǍ FAC, NU POT SǍ FAC” 

NUME 

Sǎ deseneze______________________________________________ 

Sǎ îşi scrie numele_________________________________________ 

Sǎ spunǎ literele alfabetului__________________________________ 

Sǎ cunoascǎ tabla înmulţirii__________________________________ 

Sǎ cǎlǎreascǎ un cal________________________________________ 

Sǎ vorbeascǎ o limbǎ strǎinǎ_________________________________ 

Sǎ conducǎ o maşinǎ_______________________________________ 

Activitate 4-ROATA EMOŢIILOR 

Obiectiv: Sǎ îşi dezvolte vocabularul referitor la emoţii. 

Procedura:Se prezintǎ roata emoţiilor. În timpul jocului un elev va învârti braţul roţii şi, când acesta se opreşte 

la o emoţie, va încerca sǎ explice ce înseamnǎ şi sǎ exemplifice cu un moment din viaţa lui în care s-au simţit în 

acel fel. 

Sarcina învǎţǎtorului: Sǎ se insiste pe emoţii pozitive şi negative pentru a explica cu claritate ce înseamnǎ o 

emoţie. 
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DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR SOCIO-EMOȚIONALĂ LA VÂRSTA 

PREȘCOLARĂ MICĂ 
 

Prof. Catrina Ana 

Liceul De Arte ,, Marin Sorescu ” Craiova 

1. “La spălătoria de maşini”: 

Copiii sunt invitaţi să aleagă cartonaşe cu feţe umane reprezentând diferite stări afective: bucurie-veselie, 

tristeţe-supărare. Feţele vesele se aşează pe două şiruri. Printre cele două coloane vor trece copiii care şi-au ales 

feţe triste. Acestora din urmă li se vor adresa din partea colegilor veseli cuvinte de laudă pentru a li se evidenţia 

calităţile, îmbrăţişări, strângeri de mână, toate acestea cu scopul de a li se schimba starea. Prin urmare fiecare 

copil care intră “murdar” la spălătorie, după un proces de “spălare” iese “curat”. 

2. „Călătoria cu surprize” 
Acest joc senzorial este foarte amuzant şi plăcut pentru copii.  Pot fi folosite teme diverse: o călătorie în 

junglă în care vă întâlniţi cu tot felul de animale, o călătorie subacvatică, schimbările vremii, realizarea unei 

prăjituri. 

Spatele copilului va deveni locul unde se petrec  toate aceste “călatorii”. De exemplu, pe spatele lui pot trece 

elefanţi, şerpi, broscuţe, iepuraşi, antilope si tigrii fioroşi. Sau poate simţi apa şi valurile cum îl ating, peştişori şi 

steluţe de mare. La fel, poate să picure, apoi să plouă torenţial, cu fulgere si tunete, pentru ca la final să apară 

soarele şi curcubeul.  

După aceea, îi puteţi propune copilului să vă facă el masaj folosind una dintre teme sau chiar să inventeze o 

călătorie nouă dacă doreşte. 

In acest mod, copilul învaţă să îşi dozeze energia şi felul în care atinge, poate diferenţia tipurile de atingeri, 

întelege când apasă prea tare şi îi poate provoca durere celuilalt, îşi dezvoltă imaginaţia. 

Fiecare copil este diferit şi nu poate fi comparat „decât cu sine însuşi”. Şi totuşi, câteva lucruri esenţiale îi 

fac să fie asemenea: toţi au nevoie de dragoste, de securitate, de îngrijire şi de exerciţiu. Toţi simt nevoia de 

recunoaştere şi acceptare. Toţi caută un sprijin în adult şi chiar au nevoie de un anumit control din partea acestuia 

pe măsură ce îşi dezvoltă încrederea în sine şi dobândesc propria experienţă.  

Bibliografie: 1. Cosmovici, Andrei, Iacob,Luminiţa „Psihologie şcolară”, Editura „POLIROM”, Iaşi, 

2008; 
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DEZVOLTAREA INTELIGENŢEI EMOŢIONALE –PREMISǍ A CREŞTERII PERFORMANŢEI 
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Grădiniță PP Traian Demetrescu, Craiova 

 

 

Complexitatea mereu crescândǎ a societǎţii contemporane face ca inteligenţa probatǎ în context educaţional sǎ 

fie insuficientǎ pentru mulţi dintre noi pentru rezolvarea problemelor cotidiene.Sunt numeroase cazuri de elevi cu 

mari performanţe pe durata şcolarizǎrii, dar care nu reuşesc sǎ-şi valorifice potenţialul, eşuând în plan 

profesional. 

 

Din dorinţa de a depǎşi acest aparent paradox cercetǎtorii au introdus o serie de termeni noi: inteligenţa socialǎ, 

practicǎ, inteligenţa emoţionalǎ. 

 

Existǎ mai multe definiţii pentru “ inteligenţa emoţionalǎ”.Într-o primǎ accepţiune( Salovey & Mayer, 1990), 

termenul se referǎ la abilitaţile în baza cǎrora un individ poate discrimina şi monotoriza emoţiile proprii şi ale 

celorlalţi, precum şi la capacitatea acestuia de a utiliza informaţiile deţinute pentru a-şi ghida propria gândire şi 

acţiune.Douǎ lucruri esenţiale sunt subliniate în aceastǎ definiţie: procesele cognitive implicate, precum şi 

procesele prin care sunt monitorizate emoţiile proprii de cele implicate în monitorizarea emoţiilor celorlalţi. 

Aceastǎ ultimǎ distincţie ne trimite cu gândul la autorul inteligenţelor multiple, Howard Gardner, care face 

distincţie între inteligenţa intrapersonala( etichetarea propriilor emoţii) şi cea interpersonalǎ ( inţelegerea 

emoţiilor celorlalţi). 

 

Daniel Goleman(1995) propune o definiţie mai apropiatǎ de preocupǎrile noastre. Conform acestuia, inteligenţa 

emoţionala desemneaza o capacitate de control şi autocontrol al stresului şi emoţiilor negative; o meta-abilitate, 

care determinǎ si influenteazǎ modul şi eficienţa cu  care ne putem folosi celelalte capacitǎţi şi abilitǎti pe care le 

posedǎm , inclusiv inteligenţa educaţionalǎ.Realitatea ne demonstreazǎ ca cei care îşi stǎpânesc emoţiile bine şi 

care abordeazǎ eficient emoţiile celorlalţi sunt în avantaj în orice domeniu al vieţii şi au şanse mai mari de a fi 

eficienţi şi multumiţi în viaţǎ. 

 

Tema tratatǎ reprezintǎ influenţa dezvoltǎrii emoţionale asupra performanţei.Putem vorbi de educabilitate, 

dezvoltare, în cadrul inteligenţei emoţionale atât la copii cât şi la adulţi.Dezvoltarea acesteia pe perioada 

scolaritǎţii le va acorda elevilor , la maturitate, o şansǎ mai mare de a se adapta la cerinţele mereu crescânde ale 

societǎţii. Un copil care nu reuşeşte la şcoala se va considera înfrânt şi reacţioneazǎ ca atare.Prin exercitii şi 

jocuri de dezvoltare a inteligenţei emoţionale elevii au şansa de a-şi îmbunǎtǎti abilitǎţile de gândire criticǎ şi, 

implicit, de a-şi optimiza sentimentul de autoeficacitate, graţie cǎruia însuşi traseul lor vocaţional şi stabilitatea 

acestuia se va limpezi. 

 

Este necesar sǎ acordam o mai mare atenţie dezvoltǎrii emoţionale. Rolul nostru ca dascal este nu doar sǎ oferim 

cunoştinţe tinerilor, ci şi sǎ-i învǎţǎm abilitǎţile de supravieţuire necesare pentru a face faţǎ cu succes vieţii în 

lumea contemporanǎ. 

 

O concepţie îngustă asupra inteligenţei consideră că IQ este un dat genetic care nu se poate schimba prin 

experienţa de viaţă şi destinul nostru este stabilit de aceste aptitudini. Întrebarea este : « Ce anume putem 

schimba care să dea copiilor posibilitatea să se descurce mai bine în viaţă?.”Ce anume face ca persoane cu IQ 

ridicat să se descurce mediocru  dacă nu chiar să eşueze lamentabil, în timp ce persoane cu IQ moderat să se 

descurce surprinzător de bine? Răspunsul poate să constea într-un set de abilităţi numite inteligenţe emoţionale 

care includ autocontrol, zel, tenacitate, capacitate de motivare, autoconstrângere, empatie etc. Este deosebit de 

important să cunoaştem şi să înţelegem emoţiile, să construim « emoţii inteligente », să aducem inteligenţă 

emoţiilor. 



 

În cadrul inteligenţei emoţionale sunt incluse mai multe capacităţi grupate în cinci domenii: 

1.Cunoaşterea de  sine , a  propriilor emoţii:  introspecţia , asocierea şi recunoaşterea 

unui sentiment după generarea lui; 

2.Stăpânirea  emoţiilor : conştientizarea elementelor  care stau în spatele  sentimentelor, aflarea unor metode de 

a face faţă temerilor ,anxietăţii, mâniei  şi supărărilor ; 

3.Motivarea intrinsecă :  canalizarea şi controlul emoţiilor şi sentimentelor pentru atingerea unui scop , 

reprimarea impulsurilor de abandon şi amânarea gratificaţiilor şi recompenselor ; 

4. Empatia :  capacitatea de a manifesta sensibilitate şi grijă faţă de sentimentele altora ; 

5.Stabilirea  şi dirijarea relaţiilor interumane :  se referă la  competenţa şi aptitudinile sociale ( cunoaşterea,  

analiza şi controlul emoţiilor  altora); 

Propun mai multe activitǎţi practice pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale: 

  

Activitatea 1-VÂNǍTOAREA DE OAMENI 

Obiectiv: Sǎ înţeleagǎ cǎ fiecare dintre noi are ceva unic 

Procedura:Copiii vor pleca intr-o expediţie de „ Vânǎtoare de oameni”pentru a afla câte ceva despre colegii 

lor.Se vor plimba prin clasǎ , observându-şi colegii şi descoperindu-i pe aceea care au caracteristicile scrise pe 

planşǎ.Vor reveni la loc , în urma unor discuţii vor nota câte un nume în dreptul fiecǎrei caracteristici. 

Sarcina : Ajutaţi copiii sǎ înţeleagǎ cǎ a fi diferit nu ne face mai buni sau mai rǎi, ci doar unici. 

 

Activitate 2-POSTER CU OAMENI 

 

Obiectiv: Sǎ înveţe ca oamenii au multe calitǎţi şi caracteristici diferite. 

Procedura:Fiecare elev va primi un „Poster cu oameni”. Vor trebui sǎ deseneze imagini pentru a ilustra ceva din 

ceea ce au ei special timp de 15 minute.La sfârşit fiecare va împǎrtǎşi colegilor ceea ce au desenat. 

Sarcina:oamenii însumeazǎ calitǎţi diferite şi schimbǎtoare şi nu ne putem identifica doar printr-o singurǎ 

calitate. 

Activitate 3-POT SǍ FAC, NU POT SǍ FAC 

Obiectiv-Sǎ înveţe ca oamenii au atât puncte slabe cât şi domenii în care sunt foarte competenţi 

Procedura:Învǎţǎtorul explicǎ elevilor cǎ existǎ domenii în care oamenii se descurcǎ şi domenii în care oamenii 

nu reuşesc.Va citi de pe planşa diverse activitǎţi, elevii având obligaţia de a se ridica când aud o activitate pe care 

o pot face. Se noteazǎ numele celor care sunt în picioare urmând discuţii  cu întrebǎri de personalizare. 

Sarcina:Este important sǎ punǎ accent pe faptul cǎ fiecare are puncte tari şi puncte slabe şi cǎ e normal sǎ putem 

face doar anumite lucruri. 

PLANSǍ „POT SǍ FAC, NU POT SǍ FAC” 

NUME 

Sǎ deseneze______________________________________________ 

Sǎ îşi scrie numele_________________________________________ 

Sǎ spunǎ literele alfabetului__________________________________ 

Sǎ cunoascǎ tabla înmulţirii__________________________________ 

Sǎ cǎlǎreascǎ un cal________________________________________ 

Sǎ vorbeascǎ o limbǎ strǎinǎ_________________________________ 

Sǎ conducǎ o maşinǎ_______________________________________ 

 

Activitate 4-ROATA EMOŢIILOR 

 

Obiectiv: Sǎ îşi dezvolte vocabularul referitor la emoţii. 

Procedura:Se prezintǎ roata emoţiilor. În timpul jocului un elev va învârti braţul roţii şi, când acesta se opreşte 

la o emoţie, va încerca sǎ explice ce înseamnǎ şi sǎ exemplifice cu un moment din viaţa lui în care s-au simţit în 

acel fel. 

Sarcina : Sǎ se insiste pe emoţii pozitive şi negative pentru a explica cu claritate ce înseamnǎ o emoţie. 

Activitate 5-EXPRIMǍ-TE!!! 
Obiectiv: Sǎ înţeleagǎ cǎ este bine sǎ ne exprimǎm emoţiile 

Procedura:Se scriu pe tablǎ un şir de emoţii pentru a le reaminti elevilor.Li se distribuie pungi de hârtie şi fâşii 

de hârtie. Trebuie sǎ scrie pe foaia de hârtie un sentiment pe care l-au simţit şi nu l-au spus nimǎnui, sǎ scrie 

emoţia respectivǎ şi sǎ introducǎ fâşia în pungǎ. Iar emoţiile pe care le-au simţit şi pe care nu le-au ascuns sǎ le 



 

scrie în exteriorul pungii( emoţii pozitive). La sfârşit sǎ dea exemple de emoţii pe care le ţin pt. ei şi exemple de 

emoţii  pe care le împǎrtǎşesc celorlalţi. 

Sarcina: Sǎ punǎ accent pe efectele negative care pot sǎ aparǎ când emoţiile sunt interiorizate.Este bine sǎ-şi 

exteriorizeze emoţiile. 

Activitatea 6-CE SE ASCUNDE ÎN INTERIOR? 

Obiectiv:Sǎ recunoascǎ efectele etichetǎrii asupra relaţiilor. 

Procedura:Se aşeazǎ 6-8 cutii de conserve fǎrǎ etichetele originale. Se confecţioneazǎ douǎ serii de etichete 

hazlii: „Gogoşarii lui Andra”, „Super-supa Dianei”, „Cârnaţii fantastici ai lui Dorel”.Se citeşte eticheta de pe 

borcan cerându-le elevilor sǎ liciteze conservele în funcţie de cât de mult ar fi dispuşi sǎ dea pe ele..Se scrie cel 

mai mare preţ oferit şi se lipeşte pe borcan.Se realizeazǎ o nouǎ licitaţie cu celelalte etichete mai puţin 

atrǎgǎtoare.Se discutǎ despre ceea ce i-a determinat sǎ schimbe preţul. Câteodatǎ etichetǎm oamenii asemeni 

cutiilor. 

Sarcina:Etichetele nu ne spun multe, ne pot influenţa negativ opinia despre cineva sau modul în care apreciem 

ceea ce este în interiorul unei persoane. 
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Inteligența emoțională este abilitatea individului de a recunoaște, a identifica, a constientiza, a exprima, a 

evalua și a controla emoțiile.      

 Sănătatea emoțională este în mod dramatic, factorul predictiv pozitiv nu numai pentru realizările academice, 

succesele școlare, ci mai ales pentru experientele productive, care aduc satisfacții, integrarea pe piața muncii, 

dezvoltarea unei cariere, reușita în căsnicie și în relațiile cu ceilalți, starea fizică în general. Întreaga noastra ființă 

este o "avalanșa" de emoții.   Dintre factorii care 

determină succesul în viață, IQ reprezintă 20%, iar procentul de 80%, este deținut de abilitățile emoționale. De 

aceea, procesul de cunoașterea emoțiilor personale trebuie încurajat. Persoanele cu un înalt grad de 

autocunoaștere au sanse superioare de reușită. Emoțiile afectează modul în care relaționam cu ceilalti, chiar 

modul în care ne percepem ca persoane. Dezvoltarea creierului și a învățării sunt afectate pozitiv sau negativ de 

relațiile interpersonale.      

 Sugestii pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale: 

Integraţi activităţi pentru dezvoltarea abilităţilor emoţionale în programul zilnic şcolar.    

  Cercetaţi succesul unor programe de dezvoltare socială şi emoţională (de ex. luarea deciziilor, rezolvarea de 

probleme, rezolvarea creativă a conflictelor) şi discutaţi cu colegii de cancelarie despre consecinţele pozitive ale 

implementării acestora.                     

   Demonstraţi elevilor dumneavoastră un comportament inteligent social şi emoţional.   

  Participaţi la forumuri, conferinţe, întâlniri cu specialişti, discuţii pe Internet pe tema dezvoltării sociale şi 

emoţionale.   

  Promovaţi în clasă activităţi pentru dezvoltarea abilităţilor sociale şi emoţionale, folosind mijloacele TIC: 

jocuri pe computer şi video.            

   Fiţi receptivi(e) la momentele care se întâmplă în clasă în mod atural: momentele când observaţi schimbarea 

stărilor şi a dispoziţiilor, conflictele, actele de grijă faţă de ceilalţi,respectul, atenţia.   



 

  Valorizaţi inteligenţa socială şi emoţională a elevilor dumneavoastră ca fiind mult mai importante decât 

dezvoltarea lor cognitivă.              

  Încurajaţi exprimarea impresiilor despre abilităţile emoţionale şi sociale dezvoltate în clasa dumneavoastră! De 

exemplu: un afişaj/panou despre vocabularul emoţiilor, un afişaj/panou cu complimente adresate de elevi între ei 

sau probleme despre care ei doresc să vorbească şi răspunsuri la acestea.    

  Ţineţi un jurnal în care să reflectaţi asupra emoţiilor dumneavoastră şi încurajaţi-i pe copiii cu care lucraţi să 

aibă o astfel de activitate pentru monitorizarea emoţiilor, atât cele pozitive, dar mai ales cele negative.    

 Informaţi-vă despre resursele existente (centre pentru educaţie emoţională şi socială, cărţi, reviste de 

specialitate, pagini WEB, pliante, cursuri de formare) pe tema dezvoltării sociale şi emoţionale.            

 Oferiţi ajutor elevilor în evaluarea emoţiilor şi sentimentelor: învăţaţi-i să clasifice cuvintele care denumesc 

emoţii, învăţaţi-i să găsească cuvinte pentru emoţii; începeţi prin exprimarea emoţiilor sau prin discuţii despre 

sentimente.             

   Acordaţi-le oportunitatea de a a alege: laudaţi-i pentru deciziile luate, întreabaţi-i cum pot fi ajutaţi pentru a 

veni în rezolvarea nevoilor lor, dar nu insistaţi cu această cerere.           

    Respectaţi sentimentele lor: întreabaţi-i cum se simt, ce îşi doresc înainte de a acţiona, gândiţi-vă ce vă 

propuneţi să simtă elevii prin activităţile de învăţare, ce sentimente creează un mediu pozitiv de învăţare.   

   Validaţi sentimentele: acceptaţi sentimentele lor, arătaţi înţelegere, empatie, grijă şi respect, atenţie, oricare ar 

fi problema şi nu uitaţi că întotdeauna prima dată este de dorit să validaţii sentimentele.   

  Împuterniciţi-i (engl. „empowerment“): întreabaţi-i cum se simt şi ce ar fi necesar pentru a se simţi mai bine, 

învăţaţi-i să rezolve singuri problemele folosind empatia, compasiunea şi respectul mutual pentru sentimentele 

altora.           

    Evitaţi etichetările şi judecăţile critice: evitaţi etichetarea subiectelor ca fiind bune/rele, drăguţe/grosolane 

etc., evitaţi „ar trebui“.            

     Identificaţi zilnic acele exerciţii prin care aţi putea să lucraţi şi asupra emoţiilor elevilor.         

    Ca activităţi de “dezgheţ” folosiţi modalităţi de a diagnostica starea emoţională a elevilor la început de zi.  

    Asociaţi situaţiile de învăţare cu emoţii şi sentimente. Alocaţi timp pentru a vorbi despre ele.  

   Structuraţi eseurile ca răspunsuri la întrebări de genul: “Cum ar arăta emoţiile tale dacă ar fi sunete, obiecte, 

fenomene ale naturii, culori, persoane celebre, evenimente, flori, animale, gusturi etc.”    

 Discutaţi cu elevii despre responsabilitatea emoţiilor, reacţiile emoţionale, consecinţele emoţiilor . 

Inteligenţa emoţională influenţează relaţiile interumane, viaţa de zi cu zi, mai mult decât coeficientul de 

inteligenţă. În fapt, inteligenţa emoţională poate sta la baza a 80% din succesul tău în viaţă. Pentru a avea 

rezultate pozitive trebuie să înveţi să combini IQ-ul (abilitatea cognitivă) cu inteligenţa emoţională. 

       Pentru dezvoltarea abilităţilor emoţionale putem introduce Gimnastica aerobică ca activitate în programul 

zilnic al elevilor . Gimnastica aerobică reprezintă o parte a educaţiei fizice, care, la rândul ei, este integrată 

educaţiei generale; de aceea, gimnastica aerobică devine o preocupare, o responsabilitate a profesorilor de 

educaţie fizică, dar şi a părinţilor, copiilor, a întregii societăţi.Gimnastica aerobică trebuie să fie inclusă în 

activitatea de educaţie fizică (în mod special, în lecţii) din şcoli, dar și în activitățile extracurriculare ale elevilor; 

înţelegând conceptul de gimnastică aerobică, se pot forma legături importante cu alte discipline şcolare, precum 

anatomia, fiziologia, biochimia. Sănătatea şcolarului este dată de capacitatea sa de a-şi continua activitatea pe 

care trebuie să o presteze sau pe care doreşte să o aibă; educaţia pentru sănătate prin activităţi motrice este 

integrată educaţiei generale.Un copil care nu poate fi activ, este suspectat de unele probleme de sănătate fizică 

(sau mentală). Vigoarea, energia de a-şi satisface dorinţa de mişcare a copilului nu implică faptul că acesta ar 

avea o mare forţă şi rezistenţă musculară (ceea ce, la vârsta şcolară mică, este redusă), dar are senzaţia unei 

puteri musculare suficiente pentru toate cerinţele regimului de viaţă. De aceea, pentru copil, activitatea zilnică 

devine stimulatoare, tentantă, nu obositoare. Faptul că un copil sănătos nu vrea să se oprească din activitatea 

fizică pe care o desfăşoară de mult timp şi pentru care se presupune că ar trebui să fie obosit, este o situaţie 

normală şi sănătoasă. Experienţa fizică îl mulţumeşte astfel încât el nu simte oboseală, nu este „conştient”  de 

existenţa corpului sau fizic. Nu în ultimul rând, copilul de vârstă şcolară mică începe să fie conştient de propriul 

său corp şi este interesat de aspectul exterior, de estetica corporală. Cunoaşterea şi recunoaşterea celor din jur a 

frumuseţii copilului, îi crează acestuia un ascendent moral deosebit de important.Toate aceste atribute ale 

gimnasticii aerobice sunt în interdependenţă cu nivelul stării de sănătate, cu forma fizică şi se poate îmbunătăţi la 

oricine, chiar dacă persoana respectivă nu are aptitudini sportive.Dimensiunea motrică este determinată de 

capacităţile psihomotrice necesare controlului mişcării, abilităţilor musculare, în vederea realizării cerinţelor 

mişcării.Face parte din stilul de viaţă al omului contemporan, civilizat, să aibă activitatea fizică, dirijată corect, 



 

eficient; persoana care se respectă îşi structurează de aşa manieră programele, încât să practice diverse activităţi 

fizice; tot mai mulţi sunt cei care aleargă, fac exerciţii de forţă , de gimnastică aerobică sau participă la programe 

de fitness.Conştiinţa de sine, respectul de sine, ca un sistem de imagini al copilului despre persoana sa include 

componente cognitive, afective şi de comportament. La şcolarii mici, componenta cognitivă însumează toate 

imaginile pe care micul şcolar le descrie despre sine, mai ales legat de cât de puternic, rapid sau îndemânatic 

este. Componenta afectivă se referă la ceea ce simte copilul, în general, despre sine; îi place că aleargă repede, 

sare mult, aruncă departe. Componenta comportamentală ţine de tendinţa copilului de a se afla în diverse acţiuni: 

valorifică orice oportunitate în care îşi poate etala rapiditatea, forţa, îndemânarea. Practicanții gimnasticii 

aerobice sunt mai bine evaluaţi, apreciaţi de colegii lor. Sănătoşi fizic şi emoţional, bine adaptaţi social, aflaţi sub 

îndrumarea competentă din partea şcolii şi a părinţilor, copiii au toate şansele de a deveni persoan capabile să 

facă faţă cerinţelor cotidiene, personale, profesionale şi sociale de-a lungul vieţii. În educaţia generală a copiilor, 

componenta cu pondere în planul bio-psiho-social, gimnastica aerobică, crează premisele unui viitor tânăr 

sănătos, autonom, creativ, cu posibilităţi de a se realiza pe toate planurile vieţii. 
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CUM NE STAPANIM EMOTIILE? 
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Howard Gardner defineşte inteligenţa ca un « potenţial bio-psihologic care procesează forme specifice de 

informaţii în formule distincte ». Autorul combate ideea adânc înrădăcinată la nivelul mentalităţii colective, 

conform căreia succesul şcolar, depinde de nivelul de inteligenţă al individului, în « inteligenţe multiple, noi 

orizonturi ». H.Gardner defineşte inteligenţa astfel: «o capacitate computaţională - o capacitate de a procesa un 

anumit tip de informaţie care se găseşte în biologia umană şi în psihologia umană ». 

În grădiniţă, prin aplicarea noului curriculm, a activităţilor de tip integrat, a metodelor tradiţionale 

îmbinat atent cu cele interactive, moderne, a  metodei proiectelor -  se  poate oferi fiecărui copil posibilitatea de a 

trăi succesul şi de a fi motivat. 

 

Grădiniţa este capabilă să respecte interesele spontane ale copilului şi modurile sale fireşti de învăţare. 

 

Trebuie respectat entuziasmul pentru activităţile fizice, pentru proiecte creative, pentru arte şi joc şi  trebuie să i  

se dea ocazia copilului de a învaţa şi de a-şi  dezvolta personalitatea prin aceste activităţi. Dacă realitatea arată că 

persoanele care îşi cunosc şi îşi stăpânesc bine emoţiile şi care înteleg şi abordează eficient emoţiile celorlalţi 

sunt în avantaj în orice domeniu al vieţii, atunci grădiniţa trebuie să desfăşoare un set de activităţi care vizează 

dezvoltarea emoţională şi  să faciliteze creşterea emoţională şi socială a copiilor, prin dezvoltarea unor abilităţi 

de relaţionare interpersonală, prin îmbunătăţirea stimei de sine, dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine ca 

persoană unică şi valoroasă, a strategiilor de rezolvare de probleme şi de luare de decizii, formarea şi dezvoltarea 

abilităţilor de gestionare a conflictelor prin dezvoltarea unei perspective flexibile asupra vieţii, prin 

achiziţionarea unui sistem de valori şi prin învatarea unor abilităţi de comunicare. 

 S

arcina noastră a educatoarelor, este de a ajuta copilul să-şi dezvolte propriile capacităţi, indiferent dacă ele se 

potrivesc sau nu cu obiectivele noastre. Aşteptările academice sunt tot mai ridicate faţă de copiii mici, chiar 

înainte de intrarea lor în şcoala primară. Copiii mici însă, au  nevoie de a-şi dezvolta laturile « neacademice » ale 

personalităţii, cum ar fi : capacităţile artistice, legăturile cu natura şi familia. Presiunile educaţionale premature îi 

pot lipsi de sansa de a-şi dezvolta aceste trăsături. 

 

Voi exemplifica modul în care am contribuit la conştientizarea emoţiilor copiilor grupei mijlocii. Jocurile şi 

exerciţiile energizante urmăresc captarea atenţiei, exersarea memoriei, buna relaţionare, exprimarea liberă a 

sentimentelor cu o mimică şi gestică adecvată, cunoaşterea, autocunoaşterea, corectarea ieşirilor negative şi 

observarea percepţiei sociale a copiilor. 



 

o ,,Cercul numelor” – Copiii stau în cerc pe scăunele şi fiecare îşi spune numele asociindu-l cu ceva 

(plante, animale, fenomene). Astfel, copiii îşi cunosc bine numele şi se caracterizează printr-un cuvânt.  

o ,,Numele şi schimbarea de loc” -  Copiii stau în cerc pe scăunele. Copilul care nu are scaun, merge la un 

coleg, îi spune numele, dă mâna cu el şi acesta îi cedează locul dacă a spus corect. 

o ,,Numele şi stări emoţionale diferite” – Copiii stau în aceeaşi formaţie. Copilul numit merge la un coleg 

spunându-i numele aşa cum i-a şoptit educatoarea. Copiii învaţă să diferenţieze diferite stări emoţionale 

(simpatie, supărare, furie, linguşire, poruncă, politeţe), atât din tonul vocii, cât şi din mimica 

interlocutorului. 

o ,, Noii prieteni” – Copiii stau în semicerc pe scaune, vorbesc cu colegul din dreapta şi cu cel din stânga 

despre familie, ce le place mai mult să facă, să mănânce, ce jucării au şi apoi fiecare îşi prezintă vecinii. 

Este un exerciţiu de pozitivare prin care  se pot corecta ieşirile negative. Copiii aud numai lucruri bune 

unii despre ceilalţi şi sunt stimulaţi să fie prieteni, să se joace împreună cu jucăriile preferate. 

 

Pentru a cunoaşte mai bine copiii cu care lucrez (cum sunt trataţi în familie, cine le sunt prietenii), pentru 

a-i îndemna să se cunoască, să se exprime liber şi să aibă încredere în forţele proprii, am desfăşurat următoarele 

exerciţii cu grupuri de 5-6 copii: ,,Trei persoane importante din viaţa mea” , ,,Cum mă simt când…?”, ,,Ce-mi 

trece prin cap acum?”, ,,Cel mai fericit moment din viaţa mea” 

Pentru a facilita deschiderea de sine într-un climat plăcut am desfăşurat jocul ,,Rucsacul meu cu calităţi”. 

Plecaţi în vacanţă. Ce calităţi aveţi şi doriţi să le luaţi cu voi ?. Răspunsurile date de copii le-am dezvoltat în 

discuţiile ulterioare când i-am invitat să ne povestească de ce consideră ei că sunt harnici, curajoşi, buni, etc. Am 

încurajat afirmarea acestor calităţi şi extinderea lor la toţi copiii din grupă, dându-i  drept exemplu. 

Utilizând mijloace diverse, ca : basmele şi povestirile terapeutice, colajul, dansul şi mişcarea creativă, 

desenul şi pictura, jocul, modelajul, muzica şi teatrul, am urmărit: dezvoltarea capacităţii de a exprima gândurile, 

sentimentele, dorinţele; creşterea respectului de sine şi a încrederii copilului în sine, dezvoltarea capacităţii de 

autocunoaştere şi autoacceptare, dezvoltarea capacităţii de rezolvare a problemelor şi a conflictelor, dezvoltarea 

sociabilităţii, a capacităţii de integrare în grupuri, transformarea emoţiilor negative, cunoaşterea/recunoaşterea  

propriilor sentimente şi emoţii, creşterea stimei de sine, dezvoltarea personalităţii copilului preşcolar. Alte tipuri 

de activităţi desfăşurate: jocuri de autocunoaştere pe bază de imagini, desene, identificarea caracteristicilor 

personale elementare, portofoliu (sarcină de grup), colaje, desene, exerciţii pentru identificarea asemănărilor şi 

deosebirilor prin comparare cu ceilalţi / celelalte şi cu personaje din poveşti, desene animate, filme,  discuţii 

despre nevoile diferite ale fiecăruia, exercitii în perechi pentru exersarea elementelor simple de ascultare activă, 

jocuri de rol, evenimente cotidiene, secvenţe de film pentru observarea şi analizarea diferenţelor între  copii, 

familii, sarcini de grup în care se stabilesc roluri, reguli, exerciţii situaţionale cu dificultăţi care pot apărea în 

grup, dialoguri din povesti despre relaţiile din familie. Se pune un accent deosebit pe utilizarea tehnicilor creative 

ca mijloc de construire a personalităţii, tehnici care permit o conectare cu sine însuşi,  dezvoltarea capacităţii  de 

expresie şi  comunicare în relaţiile interumane, îi ajută pe copii să se înţeleagă pe sine, să se elibereze de 

anxietăţile acumulate, de tensiuni şi să-şi dezvolte abilităţi de comunicare şi inserţie socială, facilitând de 

asemenea, elaborarea unor strategii de rezolvare a conflictelor. 

Aşadar, să încercăm o relaţie educativă care recunoaşte, încurajează, valorizează preşcolarii în scopul 

motivării ei. Să încercăm o relaţie educativă bazată pe inteligenţa emoţională şi pentru dezvolatrea  inteligenţei 

emoţionale, pornind de la faptul că totalitatea acţiunilor noastre ne permit să creăm un echilibru mai sănătos în 

relaţiile cu copiii       . 

BIBLIOGRAFIE : 

 Goleman, D., Boyatzis, R., McKee, A. (2005). “Inteligenţa emoţională în leadership”, Editura Curtea 

Veche, Bucureşti 

 

STRATEGII DE STIMULARE A INTELIGENŢEI EMOŢIONALE LA 

PREŞCOLARI 
Prof. Mădălina Barbu 

Grădiniţa “Traian Demetrescu” Craiova 

În grădiniţă, prin aplicarea noului curriculm, a activităţilor de tip integrat, a metodelor tradiţionale 

îmbinat atent cu cele interactive, moderne, a  metodei proiectelor -  se  poate oferi fiecărui copil posibilitatea de a 

trăi succesul şi de a fi motivat. 



 

 

Grădiniţa este capabilă să respecte interesele spontane ale copilului şi modurile sale fireşti de învăţare. 

 

Trebuie respectat entuziasmul pentru activităţile fizice, pentru proiecte creative, pentru arte şi joc şi  trebuie să i  

se dea ocazia copilului de a învaţa şi de a-şi  dezvolta personalitatea prin aceste activităţi. Dacă realitatea arată că 

persoanele care îşi cunosc şi îşi stăpânesc bine emoţiile şi care înteleg şi abordează eficient emoţiile celorlalţi 

sunt în avantaj în orice domeniu al vieţii, atunci grădiniţa trebuie să desfăşoare un set de activităţi care vizează 

dezvoltarea emoţională şi  să faciliteze creşterea emoţională şi socială a copiilor, prin dezvoltarea unor abilităţi 

de relaţionare interpersonală, prin îmbunătăţirea stimei de sine, dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine ca 

persoană unică şi valoroasă, a strategiilor de rezolvare de probleme şi de luare de decizii, formarea şi dezvoltarea 

abilităţilor de gestionare a conflictelor prin dezvoltarea unei perspective flexibile asupra vieţii, prin 

achiziţionarea unui sistem de valori şi prin învatarea unor abilităţi de comunicare. 

 S

arcina noastră a educatoarelor, este de a ajuta copilul să-şi dezvolte propriile capacităţi, indiferent dacă ele se 

potrivesc sau nu cu obiectivele noastre. Aşteptările academice sunt tot mai ridicate faţă de copiii mici, chiar 

înainte de intrarea lor în şcoala primară. Copiii mici însă, au  nevoie de a-şi dezvolta laturile « neacademice » ale 

personalităţii, cum ar fi : capacităţile artistice, legăturile cu natura şi familia. Presiunile educaţionale premature îi 

pot lipsi de sansa de a-şi dezvolta aceste trăsături. 

 

Voi exemplifica modul în care am contribuit la conştientizarea emoţiilor copiilor grupei mijlocii. Jocurile şi 

exerciţiile energizante urmăresc captarea atenţiei, exersarea memoriei, buna relaţionare, exprimarea liberă a 

sentimentelor cu o mimică şi gestică adecvată, cunoaşterea, autocunoaşterea, corectarea ieşirilor negative şi 

observarea percepţiei sociale a copiilor. 

o ,,Cercul numelor” – Copiii stau în cerc pe scăunele şi fiecare îşi spune numele asociindu-l cu ceva 

(plante, animale, fenomene). Astfel, copiii îşi cunosc bine numele şi se caracterizează printr-un cuvânt.  

o ,,Numele şi schimbarea de loc” -  Copiii stau în cerc pe scăunele. Copilul care nu are scaun, merge la un 

coleg, îi spune numele, dă mâna cu el şi acesta îi cedează locul dacă a spus corect. 

o ,,Numele şi stări emoţionale diferite” – Copiii stau în aceeaşi formaţie. Copilul numit merge la un coleg 

spunându-i numele aşa cum i-a şoptit educatoarea. Copiii învaţă să diferenţieze diferite stări emoţionale 

(simpatie, supărare, furie, linguşire, poruncă, politeţe), atât din tonul vocii, cât şi din mimica 

interlocutorului. 

o ,, Noii prieteni” – Copiii stau în semicerc pe scaune, vorbesc cu colegul din dreapta şi cu cel din stânga 

despre familie, ce le place mai mult să facă, să mănânce, ce jucării au şi apoi fiecare îşi prezintă vecinii. 

Este un exerciţiu de pozitivare prin care  se pot corecta ieşirile negative. Copiii aud numai lucruri bune 

unii despre ceilalţi şi sunt stimulaţi să fie prieteni, să se joace împreună cu jucăriile preferate. 

Pentru a cunoaşte mai bine copiii cu care lucrez (cum sunt trataţi în familie, cine le sunt prietenii), pentru 

a-i îndemna să se cunoască, să se exprime liber şi să aibă încredere în forţele proprii, am desfăşurat următoarele 

exerciţii cu grupuri de 5-6 copii: ,,Trei persoane importante din viaţa mea” , ,,Cum mă simt când…?”, ,,Ce-mi 

trece prin cap acum?”, ,,Cel mai fericit moment din viaţa mea” 

Pentru a facilita deschiderea de sine într-un climat plăcut am desfăşurat jocul ,,Rucsacul meu cu calităţi”. 

Plecaţi în vacanţă. Ce calităţi aveţi şi doriţi să le luaţi cu voi ?. Răspunsurile date de copii le-am dezvoltat în 

discuţiile ulterioare când i-am invitat să ne povestească de ce consideră ei că sunt harnici, curajoşi, buni, etc. Am 

încurajat afirmarea acestor calităţi şi extinderea lor la toţi copiii din grupă, dându-i  drept exemplu. 

Utilizând mijloace diverse, ca : basmele şi povestirile terapeutice, colajul, dansul şi mişcarea creativă, 

desenul şi pictura, jocul, modelajul, muzica şi teatrul, am urmărit: dezvoltarea capacităţii de a exprima gândurile, 

sentimentele, dorinţele; creşterea respectului de sine şi a încrederii copilului în sine, dezvoltarea capacităţii de 

autocunoaştere şi autoacceptare, dezvoltarea capacităţii de rezolvare a problemelor şi a conflictelor, dezvoltarea 

sociabilităţii, a capacităţii de integrare în grupuri, transformarea emoţiilor negative, cunoaşterea/recunoaşterea  

propriilor sentimente şi emoţii, creşterea stimei de sine, dezvoltarea personalităţii copilului preşcolar. Alte tipuri 

de activităţi desfăşurate: jocuri de autocunoaştere pe bază de imagini, desene, identificarea caracteristicilor 

personale elementare, portofoliu (sarcină de grup), colaje, desene, exerciţii pentru identificarea asemănărilor şi 

deosebirilor prin comparare cu ceilalţi / celelalte şi cu personaje din poveşti, desene animate, filme,  discuţii 

despre nevoile diferite ale fiecăruia, exercitii în perechi pentru exersarea elementelor simple de ascultare activă, 

jocuri de rol, evenimente cotidiene, secvenţe de film pentru observarea şi analizarea diferenţelor între  copii, 

familii, sarcini de grup în care se stabilesc roluri, reguli, exerciţii situaţionale cu dificultăţi care pot apărea în 



 

grup, dialoguri din povesti despre relaţiile din familie. Se pune un accent deosebit pe utilizarea tehnicilor creative 

ca mijloc de construire a personalităţii, tehnici care permit o conectare cu sine însuşi,  dezvoltarea capacităţii  de 

expresie şi  comunicare în relaţiile interumane, îi ajută pe copii să se înţeleagă pe sine, să se elibereze de 

anxietăţile acumulate, de tensiuni şi să-şi dezvolte abilităţi de comunicare şi inserţie socială, facilitând de 

asemenea, elaborarea unor strategii de rezolvare a conflictelor. 

Aşadar, să încercăm o relaţie educativă care recunoaşte, încurajează, valorizează preşcolarii în scopul 

motivării ei. Să încercăm o relaţie educativă bazată pe inteligenţa emoţională şi pentru dezvolatrea  inteligenţei 

emoţionale, pornind de la faptul că totalitatea acţiunilor noastre ne permit să creăm un echilibru mai sănătos în 

relaţiile cu copiii        
BIBLIOGRAFIE : 
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TREI TEHNICI SIMPLE PENTRU  

A CRESTE INTELIGENTA EMOTIONALA LA COPII 
Prof. Roşca Oana, GPP "Curcubeul Copilăriei"-Craiova 

 

Daca vrei sa ai un copil puternic cu sanse mari sa aiba succes ca adolescent si, mai apoi, ca adult, atunci 

trebuie sa stii ca are nevoie de mai multa inteligenta emotionala. In acest articol ti-am pregatit cele mai simple 

trei tehnici prin care sa cresti inteligenta emotionala la copii. 

Intr-adevar, reusita tine si de IQ, de coeficientul de inteligenta. Insa, acesta fi dezvoltat pana pe la varsta de 12 

ani. Dupa aceasta varsta, daca “muschiul mintii” – creierul – nu are deprinderea de a fi pus la lucru, IQ-ul nu se 

mai dezvolta. Iar a fi mai inteligent, cu un IQ mai mare, nu inseamna neaparat si o viata mai buna. 

Inteligenta emotionala, insa, este singura care poate fi dezvoltata intreaga viata! Iar de aceasta tine succesul 

in viata. De ce? Pentru ca de inteligenta emotionala va depinde abilitatea copilului de a lega prietenii, de a se 

adapta situatiilor noi, de a face fata presiunii de la scoala, din societate, apoi de la serviciu, de a nu claca in fata 

esecului, de a depasi dezamagirile, de a se mobiliza singur, de a fi autodidact, de a-si atinge adevaratul potential 

academic. 

Psihologul american Jeffrey Bernstein, ale carui abilitati in managementul relatiilor si in coaching sunt 

recunoscute in SUA, precizeaza ca un nivel scazut de inteligenta emotionala la copii se observa din lipsa abilitatii 

de a se linisti, de la numeroase crize de plans si de la lipsa abilitatii de a-si rezolva singur problemele. Iar 

explicatia este simpla: nu isi poate controla impulsul, nu isi poate defini sentimentele, nu isi poate gestiona 

emotiile, nu este empatic. Toate acestea limiteaza copilul. 

Pentru a intelege mai bine inteligenta emotionala la copii, iata cele 5 elemente pe care aceasta se bazeaza: 

1. Constiinta de sine – cunoasterea emotiilor si numirea corecta a sentimentelor atunci cand acestea se 

produc (furie, tristete, dezamagire, fericire etc) 

2. Managementul emotiilor – odata recunoscute aceste emotii, ce faci cu ele? Te lasi controlat de ele sau le 

gestionezi? Gestionarea emotiilor ajuta copilul sa le faca fata cu usurinta, sa le accepte si sa le raspunda 

intr-un mod adecvat. O buna gestiune a emotiilor elimina crizele de plans, timiditatea excesiva, izolarea 

etc 

3. Auto-motivarea – chiar daca pare dificil, ori trebuie sa renunte la ceva mai comod sau relaxat, 

abilitatea de a se ridica, mobiliza si de a folosi resursele proprii spre atingerea scopului este cea care face 

diferenta intre cei ce au succes si cei care se chinuie intreaga viata. Este mai usor sa te uiti la TV decat sa 

urmezi un curs de perfectionare. Si este mai usor sa pierzi vremea, decat sa exersezi, sa te antrenezi, sa 

citesti etc. Oricat de mult ar sta un parinte cu gura pe copil, sa invete, sa se antreneze, sa repete etc, daca 

nu exista auto-motivare, daca in familie nu se sustine competitivitatea sanatoasa atunci copilul, doar 

impins de la spate, nu isi va atinge potentialul. 

4. Empatia – sa poata recunoaste si accepta sentimentele altora 

5. Gestionarea relatiilor – de la negociere, la rezolvarea conflictelor si prieteniile banale, o buna gestionare 

a relatiilor este un bun indicator in ceea ce priveste relationarea si integrarea in societate. 

Iata, astfel trei tehnici simple pentru a creste inteligenta emotionala la copii si pe care le poti aplica chiar de 

acum: 

1. Antreneaza-l pentru a-l invata sa-si dea seama cand este stresat  



 

Ca adult, si tu trebuie sa realizezi ca stresul nu poate fi izolat din viata ta. Nu poti sa-l elimini definitiv. Tocmai 

de aceea, nu iti poti proteja copilul de factorii de stres, oricat de mult ai dori. Cu atat mai mult cu cat copilul 

creste si va avea tot mai multe spre 100% situatii in care va trebui sa se descurce singur. 

Astfel, chiar daca nu poti tine stresul la distanta, poti ajuta copilul sa-i faca fata! Iar primul pas este sa-l inveti 

pe copil ce fel de stres simte. Cum? Este foarte simplu. Cum stresul este un element la care suntem expusi zilnic, 

ii arati copilului cum reactioneaza corpul tau in astfel de situatii. Apoi, il intrebi despre cum reactioneaza propriul 

sau corp atunci cand este in situatii stresante. Ajuta-l sa constientizeze ce se intampla cu el la nivel fizic. 

Cu adolescentii este mai simplu. Pentru copiii mici, explicatiile sunt mai provocatoare pentru parinti, intrucat 

trebuie sa foloseasca un limbaj pe care acestia sa-l inteleaga. O explicatie pentru ei poate fi aceasta: “Uite, corpul 

meu este agitat. Inima imi bate mai tare. Este ca si cum corpul meu ar vrea sa planga”. 

Iar ca intrebari ajutatoare ai putea folosi: 

“Cum se simte corpul tau cand esti stresat?” 

“Stomacul sau muschii te dor, ori simti incordare?” 

“Pumnii ti se inclesteaza?” 

“Iti incordezi maxilarul?” 

“Respiratia este mai intensa?” 

Nu putem controla emotiile la care suntem supusi, dar putem controla modul in care reactionam la aceste 

emotii. Tocmai de aceea trebuie constientizat momentul de stres, pentru a trece la etapa a doua. 

 

BIBLIOGRAFIE: 
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EDUCAŢIA BAZATĂ PE INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ 
 

Prof.Ghira Teodorina Alina, 

Grădiniţa cu PP. Curcubeul Copilăriei, Craiova 

 

Ce înseamnă inteligenţa emoţională?   

Inteligenţa emoţională este un alt mod de a fi inteligent: inteligenţa inimii. Inseamnă: - să cunoşti 

emoţiile, să le recunoşti 

                 - să poţi să te pui în pielea celuilalt 

                 - să ştii să iei decizii 

                 - să-ţi asumi responsabilitatea pentru ceea ce faci 

                 - să fii motivat 

                 - să ştii să comunici cu ceilalţi pentru a avea relaţii armonioase 

De ce au copiii nevoie de inteligenţa emoţională?  

Copiii au nevoie de inteligenţa emoţională: 

- pentru a reuşi în viaţă; 

- pentru a avea încredere în ei, în abilităţile lor; 

- pentru a se cunoaşte mai bine şi pentru a-i cunoaşte şi pe ceilalţi; 

- pentru a-şi transforma emoţiile negative, pentru a ştii să se manifeste în siguranţă atunci când se simt furioşi, 

supăraţi, îngrijoraţi, obosiţi, trişti. 

Aptitudinile cheie ale inteligenţei emoţionale sunt:  

 cunoaşterea emoţiilor- capacitatea de a recunoşte sentimentele atunci când apar şi de a nu le elimina dacă 

nu ne convin: "Sunt furios/ furioasă!" în loc să-mi "înghit" furia sau să iau un calmant. 

 gestionarea emoţiilor- capacitatea de a aborda emoţiile neplăcute, după ce le-am acceptat că le simţim. 

"Îmi ocup timpul cu o activitate care mă face să mă simt bine ". 

 automotivarea- emoţiile ne fac mai puternici sau mai neputincioşi. "Să-mi dezvolt o formă de autocontrol 

emoţional" 

 recunoşterea emoţiilor - să-mi detectez cu mai multă precizie emoţiile şi să-mi construiesc propriul 

"sistem de lucru" cu ele. 

De când se poate începe educaţia inteligenţei emoţionale? 



 

Unii copii sunt mai inteligenţi emoţional decât alţii. Inteligenţa emoţională se poate învăţa, exersa de 

timpuriu, chiar din primul an de viaţă. Perioada preşcolarităţii este esenţială, deoarece atunci învaţă copiii 

vocabularul emoţiilor, asocierea dintre emoţii şi contextele de viaţă, exprimarea facială a emoţiilor (de pildă, 

învaţă să decodifice o frunte încruntată ca fiind semn de îngrijorare sau supărare, un zâmbet ca semn al bucuriei 

etc.), modalităţi de reacţie la emoţiile celor din jur. La vârsta de 6 ani termenii utilizaţi pentru descrierea 

emoţiilor cresc în diversitate şi cantitate. Copiii devin capabili să poarte discuţii cu alţii despre emoţiile lor 

interne sau pot să asculte ce spun ceilalţi despre emoţiile lor. 

Multe cadre didactice nu sunt familiarizate cu noile metode interactive pe care învăţarea comportamentelor 

pozitive socio-emoţionale, le cer. Ele se tem că aceste metode vor duce la dezordine, pierderea controlului 

clasei.De asemenea, cadrele didactice trebuie să fie bine informate în privinţa resurselor pe care şcoala  le pune la 

dispoziţie, asupra suportului fizic, psihic, financiar şi chiar asupra devotamentului cu care se participă la aceste 

programe de dezvoltare. Este bine de ştiut de la început pe ce te bazezi ca să poţi şti ce poţi realiza.În şcolile 

unde s-au demarat programe de dezvoltare a  inteligenţei emoţionale, elevii au avut posibilitatea să preia, 

participând an de an la nivelele propuse de program, aspecte educaţionale specifice caracteristicilor 

individuale:vârstă, sex, I.Q. De asemenea important, elevii au interacţionat regulat cu adulţi care i-au înţeles şi au 

îmbunătăţit programul în funcţie de cerinţele specifice fiecărei clase. Copiii beneficiază cel mai mult de acest 

program când sunt implicate atât cadrele şcolii la care merg, cât şi părinţii. Educaţia şi chestiunile legate de 

şcoală sunt esenţa vieţii de familie în anii în care copii noştri traversează o perioadă critică şi pe care îi petrecem 

împreună cu ei odată ce au trecut de vârsta primei copilării. Pot fi perioade de tristeţe, tensiuni şi dispute, sau de 

fericire, dezvoltare şi afecţiune. În realitate e sigur că toţi copiii trec prin diverse probleme, provocarea cadrelor 

didactice şi a părinţilor este de a le echilibra cu  lucruri bune. Aceasta depinde de cât suntem noi dispuşi să 

vorbim cu copiii într-un mod care-i ajută să-şi exerseze aptitudinile inteligenţei emoţionale. În acest fel, vom 

avea parte de mai puţine cazuri de  „suprastimulare emoţională” şi de o mult mai mare înţelegere a sentimentelor 

copiilor.Învăţând să comunicăm cu copiii, ne vom bucura împreună cu familiile acestora de o inteligenţă 

emoţională armonios dezvoltată. ,,Devenind mai echilibraţi emoţional, va creşte şi siguranţa lor şi încrederea în 

sine; curiozitatea lor îşi va găsi căi fireşti de exteriorizare, vor învăţa cum să-şi câştige independenţa şi 

autenticitatea în gândire şi comportament, îşi vor dezvolta capacitatea de a face alegeri responsabile. ”( Daniel  

Goleman). 

Câteva metode pentru dezvoltarea abilităţilor emoţionale: 
- Asigură-i un mediu sigur şi echilibrat; 

- Zâmbeşte-I; 

- Învaţă-l să-şi conştientizeze şi să-şi exprime emoţiile; arată empatie când copilul este supărat: ,,Ce s-a 

întâmplat? Eşti supărat pentru că Robert nu se joacă cu tine?”, ,,Poate nu-i place să se joace cu mingea, propune-i 

să vă jucaţi împreună altceva”; 

- Explică-i de ce spui ,,nu”, în loc de doar ,,nu”; 

- Laudă-l pentru un comportament pozitiv şi încurajează efortul; 

- Explică-i când şi cum acţiunile sale îi afectează pe alţii. 

Cum arată un copil inteligent emoţional?  
Copilul inteligent din punct de vedere emoţional: 

·  este conştient de emoţiile sale şi vorbeşte liber despre ele;  

·  recunoaşte emoţiile celor din jurul său;  

·  comunică uşor despre ceea ce îl interesează sau îl preocupă;  

·  ştie să spună NU fără să îi rănească pe ceilalţi;  

·  are un bun management al emoţiilor negative;  

·  are comportamente rezonabile chiar şi atunci când lucrurile nu merg aşa cum şi-ar dori şi nu abandonează o 

activitate, nici atunci când devine dificilă; 

·  are bine dezvoltat sistemul motivaţional – de pildă, nu face unele activităţi doar pentru că i-au fost cerute să le 

facă sau doar cat este supravegheat, ci le face pentru că a înţeles că sunt utile pentru propria dezvoltare şi îi oferă 

beneficii; 

·  este sigur pe el în majoritatea situaţiilor, iar atunci când simte că nu se descurcă, cere ajutorul;  

·  se adaptează rapid la situaţii/ persoane noi; 

·  are prieteni cu care se relaxează dar de la care deopotrivă învaţă modele noi de comportament. 

Concluzii: 
Sistemul educaţional pune în mod tradiţional accentul pe cele trei activităţi fundamentale - scris, citit, 

socotit - toate caracteristice emisferei stângi (dominată de raţionalitate), excluzând aproape educarea facultăţilor 



 

emisferei drepte care este sediul imaginaţiei, orientării spaţiale, decodării muzicii, culorii, ritmului, creativităţii 

(dominanta sa fiind intuiţia). 

Pentru ca aceşti copii să nu aibă probleme emoţionale în viitor, şcoala  trebuie să găsească mereu noi 

posibilităţi, noi metode  şi resurse de a le dezvolta capacităţile, în special inteligenţa emoţională-  cea mai 

valoroasă achiziţie pe care se pot baza oricând în viitor. 
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