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Cuvânt înainte
Preşcolaritatea, sau a doua copilărie cum o numesc psihologii, reprezintă o etapă
complexă şi fascinantă în evoluţia copilului, permanent surprinzătoare, marcată de schimbări
cantitative şi calitative în plan fizic, cognitiv, socio-afectiv şi comportamental. Cunoaşterea
acesteia, în întreaga sa complexitate, este impusă de necesitatea respectării profilului
psihosocial al copilului la această vârstă, corelării nevoilor şi aspiraţiilor familiei în raport cu
procesul educativ şi articularea acestora cu cerinţele învăţământului preşcolar.
Privită din această perspectivă, educaţia preşcolară, ca demers intenţionat şi sistematic, circumscrie un ansamblu de influenţe, acţiuni şi activităţi cu valenţe formative şi
instructive menite a valorifica dinamica transformărilor ce au loc în planul personalităţii
copilului în intervalul 3-6/7 ani. Două sunt variabilele fundamentale pe care se centrează
demersul instructiv la această vârstă: preşcolarul şi educatorul. Preşcolarul, privit ca subiect central şi activ al propriei dezvoltări, capabil să acceadă la realitatea înconjurătoare
prin observare, exersare şi explorare directă, în conformitate cu interesele şi disponibilităţile sale intelectuale. Educatorul, privit prin prisma competenţelor sale profesionale,
a capacităţii de construire a unor experienţe formative şi de cunoaştere adaptate nivelului
de dezvoltare a preşcolarului, de manageriere a activităţilor de învăţare din grădiniţă.
Acestui ultim aspect merită să-i acordăm o atenţie deosebită, cu atât mai mult cu cât el
are implicaţii profunde asupra evoluţiei copilului.
Cadrul paradigmatic şi acţional al educaţiei preşcolare la acest moment este conturat
prin revizuirea politicilor educaţionale care valorifică actualele tendinţe europene în domeniu,
subliniind ca necesitate reconsiderarea importanţei educaţiei timpurii, în general, şi a
preşcolarităţii, în mod special, ca etapă în formarea şi dezvoltarea completă şi coerentă a
copilului, precum şi prin reanalizarea finalităţilor şi a specificului învăţării la vârsta
preşcolarităţii. Aceste tendinţe au generat schimbări consistente în ceea ce priveşte
managementul activităţilor din grădiniţă, aşezând astfel educatorul în faţa unor noi provocări.
Actualul curriculum pentru învăţământul preşcolar ilustrează în mod elocvent aceste
tendinţe, bunele practici (constituite prin valorificarea şi îmbogătirea celor existente, dar
şi prin punerea în lumină a creativităţii formatorilor din acest domeniu), dar şi
dificultăţile inerente în proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de învăţare
din grădiniţă. Prin conţinuturile şi activităţile pe care le propune, actualul curriculum
pentru învăţământul preşcolar oferă copilului şansa unei adaptări fireşti la cerinţele
ulterioare ale şcolii, prin interconexiunea pe care o realizează cu disciplinele şcolare din
ciclul primar, valorificând potenţialul intelectual şi nevoile acestuia.
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Noua structură a curriculumului, tipologia diferită a activităţilor de învăţare din
grădiniţă, corelarea conţinuturilor instruirii cu domeniile de dezvoltare şi experienţiale ale
preşcolarului, proiectarea integrată, abordarea jocului didactic din perspectiva proiectării
integrate, reconsiderarea metodelor specifice de instruire şi evaluare, stimularea creativităţii
preşcolarului şi pregătirea acestuia pentru şcoală, cunoaşterea particularităţilor preşcolarilor
cu cerinţe educative speciale, valorificarea mediului educaţional al grădiniţei, precum şi a
parteneriatului cu comunitatea etc. reprezintă o mică parte din vasta problematică ce
particularizează activităţile instructiv-educative din învăţământul preşcolar. În egală măsură,
acestea constituie şi principalele teme pe care se focalizează volumul de faţă, analizate într-o
manieră specializată de către experţi psihopedagogi şi didacticieni.
Din această perspectivă, volumul îşi propune să detalieze fiecare dintre topicile
enumerate, oferind în acelaşi timp exemple concrete privind abordarea practică a acestor
elemente de conţinut. În acest sens, mulţumim cadrelor didactice din învăţământul
preşcolar care au susţinut efortul nostru de exemplificare a unor elemente de conţinut cu
puternice accente practice. Autorii implicaţi în elaborarea acestei lucrări îşi propun astfel
depăşirea cadrului strict teoretizant şi racordarea teoriilor la bunele practici educaţionale,
identificate inclusiv în spaţiul european. Dincolo de aceste considerente, putem evidenţia
argumente suplimentare, de ordin ştiinţific şi pragmatic. Astfel, din perspectivă ştiinţifică,
volumul detaliază teme distincte, actuale, ce depăşesc cadrul filosofic şi general al pedagogiei preşcolarităţii. De asemenea, din punct de vedere pragmatic, volumul poate fi
considerat o premieră prin abordarea unitară, din perspectivă practic-aplicativă, a unui
corpus de teme referitoare la didactica generală a activităţilor din grădiniţă.
Volumul de faţă este structurat pe baza programelor în vigoare pentru definitivat şi
grade didactice, adresându-se astfel cadrelor didactice din învăţământul preşcolar care se
pregătesc pentru concursurile de obţinere a gradelor didactice în învăţământ, educatoarelor care doresc să-şi perfecţioneze demersul didactic în conformitate cu actualele
exigenţe în domeniu, tuturor studenţilor – viitori profesori pentru învăţământul preprimar
– de la specializările de profil din universităţi, părinţilor, care pot înţelege importanţa şi
particularităţile demersului didactic din grădiniţe, decidenţilor chemaţi să gestioneze
politicile educaţionale în domeniu, precum şi tuturor celor interesaţi de specificul şi
cerinţele învăţământului preşcolar.
Prin propunerile tematice şi, în mod deosebit, prin orientarea practică a demersului
investigativ, considerăm că volumul se poate constitui ca un instrument eficace pentru
mai buna gestionare metodică a activităţilor instructiv-educative desfăşurate în grădiniţă.
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