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Inovații curriculare în învățământul preșcolar prin domeniile experiențiale 

MOTTO: 

  

             „Jocul este singura  atmosferă în care  fiinţa sa psihologică poate să respire  

şi în consecinţă poate să acţioneze.  A ne întreba  de ce se joacă copilul  înseamnă a ne 

întreba  de ce este copil, nu ne putem imagina  copilarie fără râsete şi jocurile sale.” 

 
                   Eduard Claparede 

 

 Noul plan 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 (program normal şi program prelungit sau săptămânal) şi o delimitare pe tipuri de 

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

de dezvoltare personală. 

 Domeniile experienţiale sunt adevărate „câmpuri cognitive integrate” (L.Vlăsceanu) care 

transced graniţele dintre discipline şi care, în contextul dat de prezentul curriculum, se întâlnesc cu 

domeniile tradiţionale de dezvoltare a copilului, respectiv: domeniul psihomotric, domeniul limbajului, 

domeniul socio-emoţional, domeniul cognitiv. În cele ce urmează, vom enumera şi detalia domeniile 

experienţiale cu care vom opera în cadrul curriculumului pentru învăţământul preşcolar.  

1. Domeniul estetic şi creativ - acoperă abilităţile de a răspunde emoţional şi intelectual la 

experienţe perceptive, sensibilitatea faţă de diferitele niveluri de manifestare a calităţii, aprecierea 

frumosului şi a adecvării la scop sau utilizare. 

   Experienţele şi trăirile caracteristice presupun explorarea trăirilor afective, ca şi a proceselor de 

a construi, compune sau inventa. Prin intermediul unor asemenea experienţe, copiii acumulează 

cunoştinţe şi abilităţi, ca şi o sporită receptivitate perceptivă, care le va permite să reacţioneze de o 

manieră personală la ceea ce văd, aud, ating sau simt. Aceste experienţe pot fi prezente în orice 

componenţă curriculară, dar cu deosebire în contextul acelor discipline care solicită răspunsuri 

personale, imaginative, emoţionale şi uneori acţionale la stimuli ( muzica, activităţile artistico-plastice, 

drama, euritmia etc.). 

2. Domeniul om şi societate - include omul, modul lui de viaţă, relaţiile cu alţi oameni, relaţiile 

cu mediul social, ca şi modalităţile în care acţiunile umane influenţează evenimentele.  

Domeniul are o extindere şi către contexte curriculare care privesc tehnologia, în sensul abordării 

capacităţilor umane de a controla evenimentele şi de a ordona mediul. 

Tehnologia este cea care face ca productivitatea muncii să crească, astfel încât membrii 

comunităţii să-şi poată procura produse mai multe, mai ieftine şi de mai bună calitate.  
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De aceea, se apreciază că preşcolarii pot fi puşi în contact cu acest domeniu prin manipularea 

unor materiale şi executarea unor lucrări care ţin de domeniul abilităţilor practice, prin constatarea 

proprietăţilor materialelor, prin selecţia unor materiale în funcţie de caracteristicile lor, prin constatarea 

că materialele pot avea şi calităţi estetice, cum ar fi textura, culoarea sau forma etc. 

 De asemenea, în cadrul domeniului socio-uman se doreşte ca preşcolarii să înţeleagă fiinţele 

umane angrenate în construirea propriului viitor şi propriei lumi, trăind viaţa de zi cu zi. Totodată, este 

important ca preşcolarii să înţeleagă faptul că situaţiile prezente îşi au originile în situaţii din trecut, să 

observe similarităţi sau diferenţe între oameni sau evenimente, să îşi imagineze viaţa în alte perioade 

istorice. 

 Se consideră necesar ca introducerea unor concepte sau dezvoltarea unor abilităţi de ordin 

general să utilizeze ca puncte de plecare  experienţele personale ale copiilor. Din acest punct de 

vedere, ei vor fi încurajaţi să se angajeze în explorarea activă, din punct de vedere uman şi social, a 

zonei sau cartierului în care locuiesc. 

  Familiile acestora, mediul fizic, uman şi social pot fi utilizate ca resurse de învăţare. Pe de altă 

parte, textul literar, imaginile şi alte materialele   audio-vizuale pot fi utilizate ca surse de informare. 

  În abordarea acestui domeniu se pleacă şi de la premisa că instituţia preşcolară reprezintă un 

context utilizabil pentru coordonarea principiilor şi acţiunilor morale. Astfel, copiii vor înţelege mult 

mai uşor concepte precum dreptatea, echitatea, bunătatea, adevărul etc. atunci când le vor putea 

observa concretizate în acţiunile adulţilor cu care vin în contact. De asemenea, dezvoltarea unor 

conduite consistente cu principii morale va fi  favorizată de observarea şi discutarea de către copii a 

unor probleme morale, de exersarea lor în jocuri libere sau dirijate şi de studierea şi dezbaterea unor 

opere literare specifice vârstei. 

3. Domeniul limbă şi comunicare - acoperă stăpânirea exprimării orale şi scrise, ca şi abilitatea 

de a înţelege comunicarea verbală şi scrisă. 

 Se apreciază că prin ascultare şi exprimare în situaţii de grup, preşcolarii devin capabili să 

exploreze experienţele altor persoane şi să-şi extindă astfel propriul repertoriu de experienţe 

semnificative. Se urmăreşte ca aceştia să vorbească cu încredere, clar şi fluent, utilizând modalităţi de 

exprimare adecvate pentru diferite categorii de auditoriu. 

Se recomandă ca toate instituţiile de învăţământ preşcolar să furnizeze contexte în care 

preşcolarii să se poată exprima şi să utilizeze activi mijloacele de comunicare.  

Din această perspectivă, se apreciază că studiul operelor literare specifice vârstei rafinează 

gândirea şi limbajul acestora, extinde capacitatea lor de a înţelege situaţii interpersonale complexe şi 

aduce o contribuţie importantă la dezvoltarea capacităţilor de evaluare. 
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Tot în cadrul acestui domeniu includem şi primul contact al copilului cu o limbă străină sau 

regională. În acest sens, copilul va fi obişnuit  sistematic să asculte sonoritatea specifică limbii 

studiate, să o recunoască, să reproducă ritmul, fonemele şi intonaţia (atenţie, el este sensibil la 

particularităţile limbii necunoscute, cum ar fi: succesiunea silabelor accentuate sau neaccentuate, 

ritmul....etc.). De asemenea, copilul va fi ajutat să înveţe cuvinte care să îi permită să vorbească despre 

el însuşi şi despre mediul înconjurător, care să îi faciliteze relaţii/contacte sociale simple cu vorbitorii 

nativi ai limbii respective şi care să îl ajute să participe oral la viaţa/activitatea din clasă/comunitate. 

 Activităţile cele mai potrivite pentru această învăţare sunt: 

- memorarea de cuvinte/ propoziţii, cântece şi jocuri muzicale; 

- imitarea ritmurilor diferite, acompaniind frazele auzite şi repetate cu o tamburină; 

- jocuri de limbă. 

Astfel, copilul va fi încurajat/stimulat să înveţe şi câteva elemente ale culturii ţării/regiunii 

respective (istoria locurilor, creaţii artistice specifice, mâncăruri, activităţi tradiţionale etc.). 

4. Domeniul ştiinţe - include atât abordarea domeniului matematic prin intermediul 

experienţelor practice cât şi înţelegerea naturii, ca fiind modificabilă de fiinţele umane cu care se află 

în interacţiune. 

Astfel, se consideră necesar ca preşcolarul să fie pus în contact cu domeniul matematic prin 

jocuri dirijate cu materiale, cum ar fi nisipul sau apa, sau prin simularea de cumpărături în magazine. 

În această manieră vor putea fi dezvoltate reprezentările acestora cu privire la unele concepte, cum ar 

fi: volum, masă, număr şi, de asemenea, ei vor putea fi implicaţi în activităţi de discriminare, 

clasificare sau descriere cantitativă. Dezvoltarea capacităţilor de raţionament, inclusiv de raţionament 

abstract, va fi încurajată în conexiune cu obiecte şi activităţi familiare în sala de grupă sau la domiciliul 

copiilor. Este considerată deosebit de semnificativă concretizarea ideilor matematice în experimente, 

utilizarea lor împreună cu alte concepte şi elemente de cunoaştere pentru rezolvarea de probleme, 

pentru exprimarea unor puncte de vedere, pentru creşterea clarităţii sau relevanţei unor  mesaje. 

De asemenea, este de dorit ca domeniul să nu îngrădească copilul doar la contextul disciplinelor 

matematice, ci să-i ofere posibilitatea de a explora şi contexte ale unor alte componente curriculare, 

oriunde apar elemente cum ar fi: generarea unor desene geometrice, scheme, estimarea  unor costuri, 

planificarea unor activităţi, cuantificarea unor rezultate, analiza proporţiilor unei clădiri etc. 

Abilităţi şi competenţe asociate demersurilor de investigaţie ştiinţifică, cum ar fi observarea, 

selectarea elementelor semnificative din masa  elementelor irelevante, generarea de ipoteze, generarea 

de alternative, conceperea şi realizarea de experimente, organizarea datelor rezultate din  observaţii pot 

fi dobândite de copiii preşcolari atunci când sunt puşi în contact cu domeniul cunoaşterii naturii, prin 

activităţi simple cum ar fi: observarea unor fiinţe/plante/animale/obiecte din mediul imediat apropiat, 

modelarea plastilinei (putând face constatări privind efectul  temperaturii asupra materialului), 
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confecţionarea sau jocul cu instrumente muzicale simple, aplicarea unor principii ştiinţifice în 

economia domestică (ex. producerea iaurtului) sau prin compararea proprietăţilor diferitelor materiale. 

Totodată, preşcolarii pot fi încurajaţi să efectueze experimente, să utilizeze în condiţii de 

securitate diferite instrumente sau echipamente, să înregistreze şi să comunice rezultatele observaţiilor 

ştiinţifice, să utilizeze diferite surse de informare, să rezolve probleme, să caute soluţii, să sintetizeze 

concluzii valide. 

5. Domeniul psiho-motric acoperă coordonarea şi controlul mişcărilor corporale, mobilitatea 

generală şi rezistenţa fizică, abilităţile motorii şi de manipulare de fineţe, ca şi elemente de cunoaştere, 

legate mai ales de anatomia şi fiziologia omului. 

 Activităţile prin care preşcolarii pot fi puşi în contact cu acest domeniu sunt activităţile care 

implică mişcare corporală, competiţii între indivizi sau grupuri, având ca obiect abilităţi psihomotorii, 

ca şi activităţile care pot avea drept rezultat o mai bună supleţe, forţă, rezistenţă sau ţinută. 

 

   Strategia ludică și efectele sale în activizarea copiilor de vârsta preşcolară mare 

   Una dintre cele mai utilizate forme de organizare a activităților din grădiniță este jocul 

didactic. Importanţa jocului a fost sesizată încă din antichitate, când Aristotel şi Platon fac primele 

referiri asupra lui. Jocul a fost prima activitate și metodă didactică căreia i s-au descoperit valenţele 

activizante. 

   Pentru copil, evidenţiază J. Chateau, aproape orice activitate este joc sau, după cum afirmă 

Claparede ”jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieţii...este singura atmosferă în 

care fiinţa sa psihologică poate să respire şi, în consecinţă, poate să acţioneze”1 

   Psihologul elveţian Jean Piaget definea jocul drept „un exerciţiu funcţional cu rol de 

extindere a mediului, o modalitate de transformare a realului, prin asimilare şi de acomodare la 

real, deci un mijloc de adaptare” 2 

 

Profesor învățământ preșcolar Nicoleta Arnăutu 

Scoala Gimnazială Nalbant, jud. Tulcea 

 

 

 

 

                                                             
1Claparède, Eduard - Psihologia copilului și pedagogia experimentală, Editura Didactică și 
Pedagogică, Bucuresti, 1975 

2 Glava, Alina, Glava, Cătălin,Introducere în pedagogia preșcolară, Ed. Dacia Educațional, Cluj-

Napoca, 2002, pag. 194 


