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CUVÂNT ÎNAINTE
Sistemul european de învățământ s-a schimbat mult în ultimii 20 de ani.
Aceste schimbări au fost determinate nu numai de problemele tehnologice și sociale,
ci mai ales de încercarea de a găsi cele mai eficiente metodologii care să permită
fiecărui individ să aibă parte de o educație în acord cu propriile sale nevoi și cu
propriile trăsături de personalitate.
Din păcate, nivelul educației și îngrijirii timpurii și cel al educației preșcolare
reprezintă unul dintre cele mai sensibile la reforme, deoarece este afectat grupul
societății (copii în vârstă de la 1,5 până la 7 ani) și implicit capacitatea acestui grup de
a-și forma abilitățile de învățare. Metodologiile tradiționale utilizate de-a lungul
timpului în instituțiile de învățământ preșcolar din Europa au arătat realizări
constante, dar cu toate acestea, există o întrebare deschisă – aceste institutiții au făcut
totul pentru a oferi conținutul educațional într-un mod accesibil fiecărui copil?
Cercetările realizate de patru parteneri de proiect din Letonia, România, Turcia
și Estonia arată că specialiștii în pedagogia preșcolară au remarcat faptul că
metodologiile tradiționale utilizate în instituțiile preșcolare pot exclude un anumit
număr de copii timp de ani de zile din procesul educațional și cer elaborarea de
metodologii care se bazează pe nevoile unice ale fiecărui copil și nu pe capacitățile
majorității. Astfel de instrumente necesită o muncă de observare susținută, dar și
creativitate din partea pedagogilor care lucrează zilnic în domeniul educației timpurii
și care, de asemenea, oferă rezultate interesante în domeniul realizărilor individuale.
Nu poate exista decât o abordare metodologică care să permită pedagogului să
transforme munca actuală orientată spre grup către abordări ale muncii bazate pe
nevoile individuale ale copiilor, dar partenerii au observat că, de obicei, lipsa
rezultatelor educaționale în educația și îngrijirea timpurie copiilor este legată de
munca pedagogică ineficientă și corecțiile întârziate ale metodologiilor pedagogice.
Există două precondiții principale pentru organizarea unei activități educative
eficiente cu copilul. Prima este necesitatea de a oferi un conținut fiabil și stabil unui
copil care tocmai a experimentat marele impact al schimbării de la viața de familie la
cea plină de socializare din grădiniță. Cea de-a doua condiție prealabilă se bazează pe
competența pedagogică și identificarea tipului de percepție a copilului deoarece
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respectarea individualității copilului și acționarea în acord cu nevoile sale vor permite
reducerea timpului activităților educaționale și sporirea eficacității lor. Este esențial să
se înțeleagă că rolul preșcolarității este semnificativ în domeniul dezvoltării
abilităților de învățare și numai un proces educațional interesant și incluziv poate
determina trăirea unor emoții pozitive din partea copiilor și poate oferi condiții cu
adevărat favorabile dezvoltării copilului.
Din anul 2015, patru instituții preșcolare (DC4F din Letonia, Gazionmanpasa
Anaokulu din Turcia, Grădinița cu Program Prelungit a Liceului Pedagogic „Ioan
Popescu” din România și Paasuke din Estonia) au analizat metodologii care au o
legătură directă cu abilitățile copilului de a înțelege conținutul educațional. În munca
lor zilnică, pedagogii au folosit diverse metode pentru a oferi conținutul educațional
potrivit celor trei tipuri de percepție a copilului - vizual, auditiv și kinestezic.
Specialiștii au organizat observarea copiilor și au propus abordări pedagogice
inovatoare pentru a oferi conținuturile tematice accesibile pentru fiecare tip de
percepție.
Acest manual conține nu numai analiza know-how-ului în domeniul
implementării conceptului VAK (vizual, auditiv și kinestezic) în instituțiile
preșcolare, dar oferă, de asemenea, și un set de recomandări practice pentru fiecare
educatoare/profesor pentru învățământul preșcolar pentru a putea fi utilizate în timpul
aplicării conceptului VAK.
Rezultatele preliminare arată că utilizarea conceptului VAK permite
implicarea în procesul educațional a unui număr sporit de copii și are puternice
influențe asupra competențelor profesionale prin stimularea creativității și întărirea
conexiunii cu preșcolarul.
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CONCEPTUL VAK - METODOLOGIE
„Şi ca totul să ţi se imprime mai uşor trebuie apelat, ori de câte ori este posibil, la
simţuri... să fie unite auzul cu vederea şi gustul, cu mâna ..., materia care trebuie
învăţată să nu fie doar expusă, ca să pătrundă numai în urechi, ci ea trebuie
prezentată şi prin imagini, ca astfel reprezentarea să se imprime ochiului, urechii,
intelectului şi memoriei (...). Prin intuiţia reală se începe învăţarea şi nu prin
descrierea verbală a lucrurilor."
J.A. Comenius Didactica Magna

Învăţarea eficientă se realizează când cadrul didactic este capabil să descopere
punctele tari ale copiilor şi să construiască la aceştia capacitatea de a învăţa într-o
gamă largă de stiluri. Tehnicile interactive de predare-învăţare determină rezultate
foarte diferite în funcţie de grupul de copii implicaţi, de indivizii care compun aceste
grupuri. O explicaţie în acest sens o poate constitui asimetria dintre stilul de învăţare
al elevului şi oportunitatea de învăţare oferită de cadrul didactic. De aceea,
oportunităţile de învăţare trebuie să abordeze o gamă completă a stilurilor de învăţare
existente în cadrul clasei.
Problematica stilurilor de predare şi de învăţare nu este nouă. Încă din anii '70,
tot mai multe observaţii empirice au arătat că, în ciuda eforturilor de a adapta
demersurile aplicate la clasă, rezultatele nu sunt întotdeauna cele aşteptate.
Diferenţierea şi individualizarea predării trebuia să ţină cont nu numai de rezultatele
învăţării, ci şi de caracteristicile psihologice şi de mediul educabililor.
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Conceptul de stil de învăţare a devenit foarte influent, recunoaşterea stilurilor
de învăţare putând fi un accelerator al schimbării, un punct de la care cei care învaţă
pot dezvolta noi stiluri de studiu. Conceptul are în vedere, în special, ideea că fiecare
copil are stiluri preferate, identificate, de obicei, prin teste specifice. Profesorii pot
îmbunătăţi procesul de învăţare predând astfel încât să răspundă stilurilor de învăţare
preferate ale elevilor. Aceasta conduce la realizarea obiectivelor şi asigură un cadru
pentru abordări variate ale procesului instructiv.

Stilurile de învăţare sunt definite drept dispoziţii personale care influenţează
capacitatea elevului de a achiziţiona informaţia, de a interacţiona cu colegii şi
profesorii şi de a participa la experienţele de învăţare. Aceste dispoziţii personale se
concretizează în motive, capacităţi perceptive, modalităţi de prelucrare a informatiei,
preferinţele pentru o anumită modalitate senzorială, relaţiile sociale şi caracteristicile
mediului fizic (Grasha, 2002).
Aşadar stilul de învăţare implică două dimensiuni fundamentale, respectiv o
dimensiune psihologică şi una acţională. Aspectele practice ale activităţii elevilor sunt
bazate pe mecanisme şi reacţii psihologice care devin evidente mijlocit, de
comportamente care nu par a fi direct legate de exercitarea rolului de elev. Întrucât
stilul de învăţare este rezultanta interacţiunii mai multor factori, important este să fie
surprinsă manifestarea optimă ca un cumul al acestor factori. De fapt, stilul de
învăţare este un mod particular de a se angaja în procesul cunoaşterii, fiind stabil pe o
perioadă mai lungă de timp şi unic fiecărui individ.
„Învăţarea este un proces activ şi constructiv care are întotdeauna loc într-un
anumit context, deci situativ, multidimensional şi sistematic. Rezultatele învăţării nu
pot fi anticipate, procesele de construire fiind individuale şi specifice situaţiei”
(Siebert, 1999), deci sunt dependente de o structură organizată a cunoştinţelor,
scheme cognitive, care influenţează modul în care selectăm, interpretăm şi stocăm
informaţiile. Învăţarea poate fi definită ca act de elaborare de operaţii şi de strategii
mintale/cognitive. Aspectul procesual al învăţării cuprinde momente sau procesele
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care compun o secvenţă de învăţare. În activitatea procesuală se disting următoarele
etape:
 perceperea materialului
 asimilarea şi înțelegerea cunoştinţelor
 fixarea în memorie
 aplicarea
 actualizarea cunoştintelor
 transferul cunoştintelor
Aspectul motivaţional al învăţării se referă la gradul de implicare a elevului în
actul învăţării şi în rezolvarea sarcinilor de instruire.
În concluzie, putem defini învăţarea şcolară ca procesul de achiziţie mnezică,
de asimilare activă de informaţii, de formare de operaţii intelectuale, de priceperi şi
deprinderi intelectuale şi motorii, de atitudini. Învăţarea şcolară este marcată de
diferenţe individuale, de stiluri diferite în care elevii învaţă.
Stilurile de învăţare determină schemele cognitive prin faptul că ele asigură
tipul de informaţii asimilat, modul de organizare şi de stocare al acestora.
Stilul de predare se defineşte ca ansamblu de structuri comportamentale relativ
constante de a instrui, de a comunica, de a coopera cu elevii, de a decide asupra
situaţiilor de învăţare precum şi de a adopta atitudini faţă de rezultatele şi
comportamentele acestora.
Stilurile de învatare şi de predare sunt de fapt, comportamente sau acţiuni pe
care, atât profesorii cât şi elevii,
le afişează în procesul învăţării.
Comportamentul elevilor
furnizează

informaţii

despre

modul în care aceştia percep,
interacţionează
mediul
procesul

în

şi

care

învăţării

răspund
se

la

produce

(Ladd

and

Ruby, 1999).
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Practica didactică a ridicat o serie de întrebări asupra compatibilităţii stilurilor
de predare şi a celor de învăţare, precum şi asupra flexibilităţii utilizării lor.
În primul rând, există dificultăţi şi controverse asupra conceptualizării
stilurilor cognitive şi stilurilor de învăţare. Domeniul de studiu al stilurilor de învăţare
nu este unitar din punctul de vedere al disciplinelor implicate, psihologie, pedagogie
şi ştiinţe neurologice. Pentru unul şi acelaşi lucru există denumiri diferite, cum ar fi
„stiluri de învăţare”, „stiluri de gândire”, „stiluri cognitive”, „strategii cognitive”,
stiluri conative”, „aptitudini de învăţare”, „stiluri de gândire”, „direcţii de învăţare”
sau „condiţii de învăţare”. Cel mai adesea sunt folosiţi termenii de stil cognitiv şi stil
de învăţare ca fiind sinonime. Stilul cognitiv este definit drept „modul preferat de
percepere, reactualizare şi gândire sau modul distinct de înţelegere, stocare,
transformare şi utilizare a informaţiei” (Woolfolk , 1998).
Dumitru (2008) arată că stilurile de învăţare cuprind nu doar elemente
cognitive, ci şi elemente afective şi psihomotorii, structurate într-un mod specific la
nivelul subiectului, inclusiv anumite caracteristici ale instruirii şi seturi de prescripţii
instrucţionale care însoţesc realizarea efectivă a învăţării. Învăţarea are drept notă
distinctă diferenţele individuale, stilurile individuale în care elevii abordează o situaţie
de învăţare. Fiecare persoană are o manieră personală în care abordează o situaţie de
învăţare, de a se angaja în rezolvarea unei sarcini, fiecare are o modalitate proprie de
a se raporta la anumite subiecte.
Stilul de învăţare este expresia
unei învăţări strategice, specifice în
activitatea de învăţare. Spre deosebire
de stilul cognitiv, care se referă la
organizarea şi controlul proceselor
cognitive, stilul de învăţare se referă la
organizarea şi controlul strategiilor de
învăţare şi la achiziţia de cunoştinţe.
Entwistle vorbeşte despre modalitatea de abordare a învăţării (approach to
learning), prin care înţelege şi stilul de învăţare şi descrie o orientare spre
semnificaţie, abordarea profundă a învăţării, o orientare spre reproducere, abordarea
de suprafaţă a învăţării, şi o orientare spre achiziţie, o abordare a învăţării în termeni
de succes (Entwistle, 1988). El precizează că această variabilă trebuie raportată la
conţinutul şi contextul învăţării.
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Wyman consideră că pentru a facilita
învăţarea

este

necesar

să

se

înţeleagă

preferinţele specifice stilului personal de
învăţare şi să se conştientizeze care stil de
învăţare creează cea mai eficientă cale de a
înţelege şi de a reţine.
Analiza şi utilizarea de stiluri de
învăţare privite ca mod individual de reacţie al elevului la procesul educaţional este
importantă şi din perspectiva predării bazată pe competenţe. Atât modificarea poziţiei
şcolii în procesul global de formare a elevilor, cât şi nevoia de pregătire pentru
flexibilitate şi adaptare la situaţii diverse, solicită luarea în considerare a bagajului
psihologic şi social al elevilor. Pe de altă parte conţinutul curriculum-ului şi
conţinutul testării reflectă obiectivele majore ale programului de instrucţie. De aici
rezultă că percepţia asupra învăţării ţine şi de calitatea evaluării, măsura în care
aceasta se suprapune pe ceea ce profesorul a transmis la clasă.
Stilul de învăţare constă în „trăsăturile cognitive, afective şi fiziologice ce
servesc drept indicatori relativ stabili despre cum subiecţii percep, interacţionează şi
răspund mediului de învăţare” (Keefe, 1982, apud Kauchak şi Eggen, 1998), la care
adaugă şi dimensiunile de personalitate. Niciun model al stilului de învăţare nu este
perfect sau complet, niciunul nu a rămas invulnerabil la critici. Fiecare reuşeşte să
surprindă anumite aspecte, neglijând altele, având astfel puncte tari şi puncte slabe.
Problema stilurilor de învăţare se îndreaptă mai degrabă asupra modului cum
se realizează învăţarea şcolară. A cerceta cum învaţă elevii şi modalitatea potrivită de
formare a abilităţilor necesare învăţării eficiente este absolut necesar din perspectiva
tendinţelor actuale ale educaţiei.
Cunoaşterea trăsăturilor dominante ale stilurilor de învăţare a elevilor şi a
modalităţilor de abordare specifice fiecărui stil poate optimiza elaborarea strategiei
didactice.
Un elev care învaţă eficient (Harpe, Kulski şi Radloff, 1999, p.110) are
următoarele caracteristici:
 are scopuri clare privitoare la ceea ce învaţă
 are o gamă largă de strategii de învăţare şi ştie când să le utilizeze
 foloseşte resursele disponibile în mod eficace
 ştie care îi sunt punctele forte şi punctele slabe
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 înţelege procesul de învăţare
 îşi controlează sentimentele în manieră adecvată
 îşi asumă responsabilitatea pentru procesul lor de învăţare
 îşi planifică, îşi monitorizează, îşi evaluează şi îşi adaptează procesul
de învăţare
Modelul stilurilor de învăţare este un instrument valid şi singurul
comprehensiv, care poate oferi diagnoza multiplelor elemente ale stilului de învăţare
care pot influenţa individul (Shaughnessy, 1998). Există o mare varietate de de stiluri.
Unul dintre cel mai influente modele de stiluri de învăţare este cel creat de
Dunn şi Dunn (1978). Acesta combină elementele de determinare internă cu cele de
determinare externă. În esenţă, acest model afirmă că există cinci linii care determină
stilurile de învăţare:
 influenţa mediului (condiţiile în care se desfăşoară învăţarea);
 influenţa emoţionalului (motivaţia, persistenţa, responsabilitatea,
conformism/non-conformism, nevoia de structură);
 influenţa grupului (preferinţa pentru lucrul individual sau în grup, cu
sau fără un personaj cu autoritate);
 influenţa elementelor fiziologice (incluzând aici preferinţa pentru
vizual, auditiv sau kinestezic, momentele preferate din zi);
 influenţa elementelor de ordin psihologic (modele analitice, globale,
impulsive sau reflexive de procesare a informaţiei).
„Elevii pot învăţa orice dacă materia
este abordată prin metode compatibile
cu elementele forte ale stilului lor de
învăţare; aceiaşi elevi înregistrează
eşecuri când materia este abordată
după

metode

incompatibile

cu

elementele lor forte” (Dunn, R., 1990).

R. Dunn a ajuns la concluzia că elevii obţin rezultate mai bune atunci cand
metodele de predare se adaptează stilurilor lor de învăţare prin studii care au dovedit
că elevii ale căror trăsături forte au fost incluse în metoda de predare au obţinut
11

rezultate bune în proporţie de 75% mai mult decât cei care nu au fost incluşi în acest
program (R. Dunn, apud Shaughnessy, 1998).
În opinia lui Kolb, stilul de învăţare desemnează căile concrete prin care
individul ajunge la schimbări în comportament prin intermediul experienţei trăite, al
reflecţiei,

experimentului

şi

conceptualizării. Teoria

lui

Kolb

accentuează

dimensiunea cognitivă, trimite la învăţarea pe baza experienţei sau învăţarea
experienţială şi identifică patru stiluri de învăţare, pornind de la cele patru stadii ale
învăţarii – învăţarea prin implicare emoţională, învăţarea prin observare şi urmărire,
învăţarea prin gândire, învăţarea prin acţiune:
a) convergent – operează la nivel abstract, foloseşte raţionamentul deductiv
b) divergent – preferă experienţe concrete, imaginativ şi afectiv în
confruntarea cu lucruri şi oameni, preocupat mai mult de oameni decât de lucruri;
c) asimilator – conceptualizează la nivel abstract şi este un observator reflectiv,
îi place să creeze modele teoretice, folosind gândirea inductivă pentru a reuni
observaţiile disparate într-un model integrat;
d) acomodator – îi plac experienţele concrete şi este un experimentator
continuu, îi place riscul .
În ceea ce priveşte relaţia dintre stilurile de învăţare şi aptitudinile de învăţare,
stilurile de învăţare reprezintă „învăţarea euristică de nivel superior, care facilitează
dezvoltarea unei clase superioare de aptitudini mai specifice” impusă de mediile
imediate (Kolb, 1984). Cunoaşterea stilului de învăţare al elevilor, în opinia lui Kolb,
conferă avantajele ambelor părţi. Astfel, elevii vor fi capabili să înţeleagă cum anume
trebuie să îşi modifice stilul de învăţare astfel încât să abordeze eficient un anumit
domeniu de cunoaştere, reciproc, profesorii vor fi capabili (cunoscând stilurile de
învăţare preferate ale elevilor) să-şi modifice modelul de predare şi dezvoltarea
empatiei profesorilor obţinută prin dialog permanent cu clasa.
Cea mai simplă şi mai răspândită clasificare este cea bazată pe modalitatea
senzorială, cunoscută şi sub denumirea de modelul VAK. Acesta descrie stilurile celor
care învaţă ca fiind vizual, auditiv sau kinestezic.
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Procesarea informaţiilor, folosind cu precădere unul dintre analizatorii
senzoriali, are implicaţii profunde şi asupra modului în care învăţăm, explicând de
multe ori dificultăţile sau uşurinţa în achiziţionarea şi prelucrarea unor date. Stilurile
de învăţare identificate în majoritatea schemelor tind să se bazeze pe factori senzoriali
şi sociali.
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CARACTERISTICI ALE MODELULUI VAK
Persoanele cu un stil de învăţare vizual procesează cel mai eficient informaţii
în formă vizuală, apreciază prezentarea de imagini sau de secvenţe video; cei cu stil
de învăţare auditiv înţeleg cel mai bine ascultând şi cei cu un stil kinestezic/tactil
învaţă mai bine prin atingere şi mişcare (Dumitru, 2011).
O variantă a acestui model este VARK care pe lângă cele trei tipuri identifică
şi stilul de învăţare reading: adică cei care învaţă cel mai bine prin citire.

Învăţăm cu ajutorul a trei receptori senzoriali principali – vedere, ascultare şi
atingere. În general, se folosesc toate cele trei pentru a recepta informaţii. Cu toate
acestea, unul sau mai multe dintre aceste stiluri de receptare sunt dominante. Stilul
dominant defineşte modalitatea cea mai bună prin care o persoană poate acumula noi
informaţii prin filtrarea conţinutului care urmează să fie învăţat. Acest stil poate să nu
fie întotdeauna acelaşi pentru toate sarcinile. Elevul poate prefera un stil de învăţare
pentru o sarcină şi o combinaţie de alte stiluri pentru altă sarcină. Foarte puţine
persoane învaţă orice bazându-se doar pe un singur stil. Marea majoritate au un stil de
învăţare dominant şi încă unul, cel puţin, secundar. Cercetările au demonstrat că 65%
din populaţie sunt vizuali, 30% auditivi şi numai 5% tactil-kinestezici.
Cel mai important element care ajută la decizia referitoare la un format sau
altul al lecţiilor este feedback-ul din partea elevilor.
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Cei care învaţă mai uşor prin
stiluri de învăţare auditive îşi amintesc
foarte

uşor

comenzile

verbale,

memorează mai uşor atunci când se
discută despre subiectul respectiv şi, în
general, înţeleg şi memorează mai bine
atunci când informaţiile sunt transmise
pe cale verbală.
Copiii care adoptă acest stil învaţă, de regulă, tot ceea ce este necesar din
clasă, însă petrec foarte mult timp studiind independent. Un ajutor pentru memorare
este citirea informaţiilor cu voce tare. Alte caracteristici ar fi:
 le plac discuţiile în clasă sau în grupuri mici
 le place să vorbească
 îşi expun părerile cu lejeritate în prezenţa altor persoane, se anunţă la oră
 reuşeşte să înţeleagă ideile discutând despre ele
 explică celor din jur şi acest lucru le face placere
 au o memorie bună a datelor
 preferă fonduri muzicale în timpul învăţării
 obţin performanţe bune la limba română şi limbile străine
 îşi amintesc cu uşurinţă ceea ce spun, dar şi ceea ce spun alţii, sarcinile verbale
 consideră că este dificil să lucreze în linişte pentru o lungă perioadă de timp
 îşi amintesc cel mai bine prin repetiţii verbale şi discuţii
 preferă activităţi care implică dialoguri, folosirea muzicii
 verbalizează acţiunile întreprinse pentru a-şi depăşi dificultăţile de învăţare; au
nevoie să li se explice cum se face un lucru.
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Stilul de învățare vizual este cel mai răspândit. În cazul acestuia, persoanele care
îl au îşi pot aminti cu ușurinţă informaţiile citite sau scrise şi găsesc de mare folos
diagramele, hârtiile, pozele, desenele etc.
Atunci
independent

când
este

mai

învaţă
uşor

dacă

încearcă să construiască câte o schiţă
(diagramă, desen) pentru fiecare idee
principală. Aceste persoane au o
memorie fotografică.

De asemenea, aceştia:
 preferă suporturi vizuale, accesorii ale conţinutului, în completarea
explicaţiilor
 au nevoie de ilustraţii, hărţi, diagrame, elemente care reprezintă stimuli
atunci când învaţă
 îşi amintesc detalii vizuale
 preferă să vadă cum se face un lucru
 sunt uşor distraşi de zgomotele din jur, având nevoie de linişte
 le plac culorile, sublinierile, încercuirile
 în interpretarea unui text folosesc elemente vizuale
 preferă ordinea, atât în organizarea materialelor de învăţare, cât şi în spaţiul
de învăţare, asupra căruia deţine controlul
 studiază conţinuturile într-o manieră personală (scheme, schiţe, extragerea
ideilor principale); recitirea şi rescrierea materialului sunt metode frecvente
pentru fixarea cunoştinţelor
 utilizează computerul, de obicei.
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Stilul de învățare kinestezic este axat pe partea aplicată a informaţiilor. În
acest caz, copiii au probleme în memorarea pur teoretică, în schimb asimilează şi reţin
foarte uşor informaţiile atunci când fac activităţi care să implice aplicarea lor, când se
implică activ.
În

studiul

independent

pot

obţine o memorare excelentă dacă
leagă informaţiile noi de experienţe
trecute.

Persoanele cu acest stil de învăţare:
 au nevoie de manuale de utilizare a diferitelor produse
 îşi amintesc foarte bine ceea ce fac
 se implică fizic în învăţare şi învaţă din situaţiile în care experimentează
 le place să utilizeze computerul, să construiască şi să mânuiască materialele de
învăţare
 nu le place să stea mult timp într-un singur loc
 manifestă tendinţa de „a se juca” în timp ce învaţă
 entuziasmul este canalizat şi se manifestă atunci când au parte de activităţi
motrice
 le place jocul de rol
 gesticulează, „vorbind” cu mâinile
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IDENTIFICAREA ȘI UTILIZAREA STILURILOR DE ÎNVĂȚARE
Recunoaşterea şi înţelegerea acestor diferenţe în stilurile de învăţare necesită
acceptarea şi utilizarea unei mari varietăţi de metode, procedee, materiale didactice de
prezentare a conţinuturilor noi. Identificarea stilurilor de învăţare contribuie la
înţelegerea relaţiilor dintre elevi şi actul învăţării. Cunoaşterea preferinţelor de
învăţare

ale

elevilor

se

poate

realiza

prin

observarea

şi

analiza

experienţelor/conduitelor de învăţare în diferite situaţii didactice sau alte activităţi şi
orele de consiliere şi orientare în care au loc discuţii cu elevii despre modul în care îşi
pregătesc lecţiile la diferite discipline, condiţiile de învăţare preferate, metoda de
studiu care le aduce succes, momentele propice învăţării, aplicarea unor chestionare
specifice, conlucrarea cu specialişti de la cabinetele de asistenţă psihopedagogică.
Cunoaşterea stilului de învăţare este benefică, atât pentru elevi, cât şi pentru
profesori. Elevul va conştientiza calităţile, lacunele, nevoile de învăţare şi va alege
mediul de studiu care îl avantajează, optimizându-şi învăţarea şi astfel îşi va
îmbunătăţi stima de sine. Profesorul trebuie să iniţieze exerciţii în cadrul cărora elevii
să-şi identifice stilul dominant de învăţare. De asemenea, se dezvoltă relaţia
interpersonală profesor – elevi - părinţi, se stabilesc strategii de optimizare a învăţării
prin identificarea motivelor care generează eşecul şcolar, are loc reconsiderarea
barierelor în învăţare, valorificarea diferenţelor individuale şi abordarea optimistă a
întregului potenţial al copilului. În acelaşi timp, se poate îmbunătăţi managementul
timpului şi lucrul în echipă. Ca educatori, se impune să prezentăm informaţiile
folosind toate modalităţile senzoriale. Aceasta creează pentru toti elevii, indiferent de
tilul lor preferat, oportunitatea de a se implica.
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În utilizarea stilurilor de învăţare trebuie însă, să ţinem seama de faptul că
acestea au o valoare neutră, nu există un stil mai bun decât altul, trebuie să evităm
greşelile de apreciere că un stil este mai bun sau altul mai creativ. Ele sunt în aceeaşi
măsură productive în învăţare utilizate corespunzător în deplin acord cu preferinţele
celui care învaţă. Stilul de învăţare poate asigura diferenţierea şi individualizarea
învăţării şi nu reprezintă o cale de omogenizare a grupului, indică modul în care elevii
preferă să înveţe, să lucreze şi nu conţinutul a ceea ce învaţă sau domeniile în care
aceştia se descurcă cel mai bine. Cunoaşterea stilurilor individuale ale elevilor noştri
ne va fi utilă doar dacă răspundem cu metode adecvate preferinţelor individuale.
Un pericol care poate apărea este acela că preferinţele noastre de stil, ca
formatori, influenţate de contactul, de experienţa adecvată cu un anumit mediu de
formare, ar putea conduce la un stil de predare în care să favorizăm propriul stil
senzorial, ceea ce îi poate dezavantaja pe elevii care percep pe alte canale senzoriale.
Stilul se diferenţiază de nivelul de performanţă sau capacitate. Dacă un anume
comportament asociat unei strategii de învăţare pare a fi plasat înaintea altor seturi
comportamente-strategii, atunci este posibil să ne raportăm la abilităţi şi nu la stiluri.
În concluzie, stilul de învăţare, ca rezultat al dobândirii autonomiei în învăţare
se formează în timp, după interiorizarea unei bogate experienţe în activitatea de
învăţare, dar este congruent cu anumite trăsături şi dimensiuni ale personalităţii
elevului. De aceea, este necesar ca la clasă activităţile de învăţare să fie diverse, să
valorifice toate stilurile de învăţare. Totodată, eficacitatea procesului educaţional
constă în corelarea stilurilor de învăţare cu stilurile de predare, reprezentând o
componentă esenţială în proiectarea şi realizarea lecţiei în concordanţă cu interesele,
nevoile şi particularităţile de vârstă ale elevilor.
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SUGESTII METODOLOGICE ASUPRA
PRINCIPIILOR VAK ÎN PREDAREA
ȘTIINȚELOR NATURII LA PREȘCOLARI
CUNOAȘTEREA MEDIULUI
Curiozitatea copiilor poate contribui la o observare eficientă a tuturor
fenomenelor din natură, a realității înconjurătoare. Cu puțin ajutor, copiii pot observa
lucruri pe care un adult le poate ignora. În special, la activitățile de cunoaștere a
mediului înconjurător este foarte importantă folosirea experimentului. Ideal ar fi ca la
fiecare lecție de cunoaștere a mediului să se folosească metoda experimentului: în
momentul de introducere al lecției, pentru stimularea interesului elevilor față de noile
informații, pe parcursul lecției, pentru aprofundarea cunoștințelor sau pentru
asigurarea feedbackului activității.
Spiritul

de

observație,

curiozitatea, dorința de a cunoaște sunt
doar câteva dintre condițiile care stau
la

baza

învățării

prin

folosirea

experimentului.

Experimentul poate crea stări emoționale favorabile, îi poate determina pe
elevi să-și folosească experiențele dobândite în urma realizării experimentelor și în
alte activități ulterioare. Prin folosirea experimentului, învățarea devine mai
temeinică, preșcolarul participă activ la învățare, observă, formulează întrebări,
găsește singur unele răspunsuri. De asemenea, spiritul de investigație se formează și
se dezvoltă, elevii dobândesc capacitatea de a formula ipoteze, de a le verifica.
Prin realizarea unui experiment, elevul își însușește unele abilități practice, își
dezvoltă gândirea logică, creativitatea. Copiii trebuie să vadă, să pipăie, să miroase, să
audă, chiar să guste dacă se poate, pentru a înțelege, pentru a învăța, folosind cei trei
receptori senzoriali principali – vedere, ascultare şi atingere. Majoritatea le folosesc
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pe toate cele trei pentru a recepta informaţii. Cu toate acestea, unul sau mai multe
dintre aceste stiluri de receptare sunt dominante. Stilul dominant defineşte modalitatea
cea mai bună prin care o persoană poate acumula noi informaţii prin filtrarea
conţinutului care urmează să fie învăţat.
Încă de la intrarea în grădiniță, copiii trebuie să cunoască viețuitoarele ce îi
înconjoară și cum să le protejeze.

Copiii cu stilul de învățare
predominant vizual, intrând în contact
direct cu plantele din jurul lor le pot
descrie (culoare, mărime, formă), pot
identifica

părțile

componente,

pot

deduce rolul acestora, pot observa
influența factorilor de mediu asupra
plantelor.

Copiii cu stilul de învățare
predominant kinestezic folosesc simțul
pipăitului (pentru a preciza asperitățile,
grosimea, consistența), mirosul (pentru
a preciza mirosul florilor sau fructelor),
gustul (pentru a recunoaște gustul unor
fructe și legume). Pentru a adopta o
atitudine de respect față de mediu,
aceștia pot planta diverse plante, sub
supravegherea educatoarei.
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Copiii cu stilul de învățare predominant auditiv verbalizează observațiile și
concluziile sarcinilor realizate în cadrul activității.
Ca formă de organizare, se
lucrează de cele mai multe ori frontal,
dar și individual și pe grupe. Temele ce
se referă la lumea animalelor sunt
preferate de copii, întrucât se pot
realiza și prin contact direct cu
animalul

(câine,

pisică,

iepure,

papagal), pe lângă folosirea mulajelor
sau imaginilor.
Copiii cu stilul de învățare predominant vizual descriu părțile componente ale
animalului (culoare, formă, număr, mărime), numesc componentele exterioare,
compară două sau mai multe animale. Cei cu stilul dominant auditiv recunosc
animalul după sunetul produs sau imită sunete produse de animale, numesc puii
animalelor, le clasifică după diverse criterii. Copiii cu stilul de învățare predominant
kinestezic reconstituie corpul animalul din diferite piese de puzzle, imită sau recunosc
acțiuni realizate de animale.

Teme precum Apa, Aerul, Solul pot fi abordate interdisciplinar. Apa poate fi
studiată din punct de vedere al proprietăților fizice, al dizolvării diferitelor substanțe
în aceasta, al densității, al plutirii sau scufundării, al capilarității, al importanței pentru
plante și animale, al mijloacelor de transport pe apa, al transformărilor de fază etc.
Se pot realiza experimente ce vizează caracteristicile aerului, densitatea lui,
comprimarea, proprietățile fizice, aer cald - aer rece, mijloace de transport aeriene,
importanța pentru plante și animale etc. Materialele didactice folosite pot fi ușor
procurate, fiind la îndemâna oricui, se poate lucra individual sau frontal, metoda
experimentului împletindu-se cu observația (stilurile vizual și kinestezic) și
convorbirea sau explicația (stilul auditiv).
Însușirea cunoștințelor despre natură se realizează prin contactul direct,
nemijlocit și organizat cu obiecte și fenomene din mediul apropiat pentru ca pe
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această bază să se realizeze progresiv cunoașterea mediului mai îndepărtat și a
fenomenelor generale. Se pot efectua, astfel, experimente demonstrative sau
individuale pentru a pune în evidență: starea de mișcare sau de repaus, căderea
corpurilor, circuite electrice simple, starea de deformare plastică sau elastică,
producerea și captarea sunetelor, densitatea, materiale din care sunt făcute corpurile,
mișcarea planetelor, formarea zilelor și a nopților, importanța organelor de simț,
importanța frecării, formarea precipitațiilor, circuitul apei în natură, formarea
curcubeului etc.

În concluzie, folosirea experimentului de laborator la activitățile de cunoaștere a
mediului, adaptat celor trei stiluri de învățare dominante, duce la optimizarea actului
didactic, contribuind la cultivarea intereselor preșcolarilor pentru mediul înconjurător.
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MATEMATICĂ
Determinarea stilului de învățare a preșcolarului este esențială pentru
viitoarele performanțe școlare ale lui. Dacă identifică stilul de învățare al copilului,
educatoarea adoptă strategii optime de predare – învățare – evaluare, astfel ca
rezultatul actului didactic șă fie în concordanță cu obiectivele propuse.
Activitatea matematică desfășurată la fiecare grupă trebuie să respecte o
multitudine de indicații metodice specifice alegerii materialului didactic, metodelor,
discursului didactic.
Grupa de preșcolari este eterogenă, fiind alcătuită din copii de vârste
apropiate, dar cu dezvoltare fizică și psihică variată, fiecăruia potrivindu-i-se un
anume demers didactic, astfel că educatoarea identifică la începutul fiecărui an școlar
stilul de învățare al copilului.
Copiii care se bazează pe
simțul vizual pentru a învăța sunt ușor
de observat. Sunt cei pasionați de
imagini, cărti, forme și litere, desen și
arte. Copiii vizuali sunt foarte atenți la
expresia

feței

și

sunt

atenți

la

demonstrații.
Atenția este punctul lor forte. Ei se bazează pe simțul vizual pentru explorarea,
înțelegerea și memorarea informației. Stimularea acestor copii în activitatea
matematică se realizează prin utilizarea materialului didactic concret și semiconcret,
adaptat la nivelul de dezvoltare psihică a acestora. Se va apela la legume, fructe, flori
în formă naturală, imagini, jucării, jetoane, prezentări ppt sau filme. Acestea
stimulează procesul de învățare al copilului.
Activitatea de consolidare a cunoștințelor se realizează prin fișe de colorat,
încercuit, asociat, completat; acestea trebuie să aibă un aspect plăcut, să fie bine
poziționate pe pagină, să nu fie extrem de încărcate. Nu trebuie uitată latura creativă a
copilului cu stil de învățare vizual, acesta putând realiza colaje, desene, machete care
să-i pună în valoare personalitatea.
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Strategia didactică utilizată de educatoare implică o profundă cunoaștere a
copilului, precum și cunoștințe solide de psihopedagogie pentru preșcolari. Metodele
utilizate în mod constant sunt observarea, jocul didactic, povestirea după imagini,
conversația, turul galeriei. Materialele didactice utilizate trebuie să fie permanent
diversificate, astfel ca preșcolarii să fie permanent atrași de formă, culoare, prezentare
și organizare. Un exemplu concludent este introducerea noțiunii de mulțime și relația
dintre element și mulțime; este necesar un bagaj consistent de material didactic format
din cercuri cu diametrul de 50 centimetri, jetoane, siluete, jucării, trusa logi. Prin
utilizarea materialelor didactice se formează noțiunea de număr cardinal, prin
raportarea cantității de obiecte de același fel la numărul și respectiv cifra
corespunzătoare.
La lecțiile de introducere în geometrie se utilizează trusa logi, obiecte de
diferite forme, culori și dimensiuni, jucării, imagini și jocuri pe calculator. La nivelul
1,5 – 3 ani accentul cade pe formele geometice rotund și pătrat, pe recunoașterea
acestora în situații concrete, prin pronunțarea acestor cuvinte în mod corect și
conștient. Se face o legătură între obiecte din mediul înconjurător și aceste forme
geomtrice, fără a accentua alte atribute, cum ar fi mărime, grosime a sau culoarea.

Pentru învățarea culorilor primare roșu, galben, albastru se utilizează imagini
diferite în care sunt dominante aceste trei culori, apoi se trece la obiecte și jucării
colorate cu aceste culori; educatoarea accentuează pe identificarea corectă a culorii în
contexte simple și pronunțarea corectă a acestora..
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Copiii care se bazează pe stilul de învățare auditiv percep cel mai bine
informația nouă și conceptele dacă le aud. Ei au simțul auzului foarte bine dezvoltat și
o putere de concentrare și de reținere a informației prin ascultare. Acești copii reușesc
să rezolve sarcinile dacă au muzică pe fundal. Ei își folosesc auzul pentru a explora
lumea, comunică bine, vorbesc și explică, emit opinii sau păreri, rețin ușor melodii pe
care le redau cu acuratețe. Pentru obținerea rezultatelor bune în activitatea instructiv –
educativă, copilul care are stil de învățare auditiv trebuie să utilizeze mijloace
didactice adecvate: melodii, jucării sonore, audiobook-uri.

Metodele didactice adecvate sunt jocurile muzicale, explicațiile însoțite de
suport muzical, conversația, exploatând latura auditivă a copilului se impune
dezvoltarea laturii creative prin solicitarea acestuia în activitatea de analiză și sinteză.
Copiii care au stilul de învățare auditiv au nevoie de mult sunet, de aceea sunt
nelipsite CD-urile cu cântece educative pentru copii, jucării care imită instrumente
muzicale, clopoței, tamburine. Fiecare număr va fi ilustrat printr-un același număr de
sunete, fiecare culoare va avea strofa sa dintr-un cântec.
Educatoarea va folosi cuvinte, sunete, jocuri muzicale pentru a atrage copiii în
fascinanta lume a cunoașterii. Fiecare zi poate fi o incursiune în lumea cunoașterii,
prin inventarea unei povești cu vorbe și sunete.
Metodele didactice utilizate în mod constant sunt conversația, exercițiul,
explicația, metoda pălăriilor gânditoare, știu, vreau să știu, am învățat, acestea fiind
atent alese în scopul atingerii obiectivelor propuse.
Forma de organizare utilizată frecvent este cea frontală, copilul învățând atât
de la educatoare, cât și de la colegii de grupă.
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Copiii care au stilul de învățare kinestezic mai sunt cunoscuți și sub numele
de copii tactilo-kinestezici, adică folosesc atingerea și mișcarea pentru a explora
lumea înconjurătoare și pentru a-și însuși noi lucruri. Mulți copii care dezvoltă un stil
de învățare fizic sunt și tactili și kinestezici în acelasi timp, însă unii pot dezvolta mai
mult o anumită abilitate.
Activitatea matematică este un bun prilej de a ne sprijini pe abilitățile copilului
kinestezic, astfel că materialul didactic va fi folosit pentru ordonare, comparare,
asociere, compunere și descompunere de mulțimi. Elementele de geometrie, forme și
corpuri geometrice sunt predate pe baza materialului didactic care va fi pipăit,
comparat, analizat

Copilul cu stil de învățare kinestezic are nevoie de o strategie bine pusă la
punct, cu metode activ-participative, cu forme diverse de organizare și mai ales cu
material didactic divers.
Jocul muzical, jocul de mișcare, observarea activă, jocul de rol, întrecerea sunt
preferatele acestor copii. Ne propunem să îi învățăm ceva, creem o poveste prin care îi
purtăm, le creștem interesul de a cunoaște prin pipăire, mirosire, observare cu toate
simțurile; să nu uităm momentul de lucru în echipă sau perechi, favorit acestor copii.
Dacă dorim să îi învățăm să numere, putem să o facem sărind ca mingea; dacă dorim
să îi facem să învețe noțiunile mare – mic o facem pășind cu pas de pitic sau uriaș;
dacă dorim să învățăm culorile, mergem pe traseul de o anumită culoare trasat cu
ajutorul jaloanelor etc.
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PLANURI PRACTICE BAZATE PE ABORDAREA VAK

Pentru a oferi suport practic educatoarelor care implementează conceptul
VAK în activitatea lor pedagogică, partenerii de proiect au pregătit un set de
instrumente practice disponibile atât în varianta tipărită, cât și online.
VAK Toolbox pentru predarea Științelor Naturii este o carte complexă care
cuprinde 400 de carduri ce descriu modele de activități – tema, conținutul propus și
modalitatea de lucru. Educatoarea/profesorul pentru învățământul preșcolar poate
alege tema dorită din cele patru domenii ale Științelor Naturii (Experimente,
Matematică, Fizică/Chimie, Biologie/Mediu). Fiecare card este realizat pentru a fi
utilizat la trei niveluri de vârstă și propune activități pentru fiecare din cele trei tipuri
de percepție. Exemplificarea activităților și metodologia de lucru este descrisă în
următorul capitol.
Premisele organizării grupului reprezintă planurile elaborate de partenerii de
proiect în ceea ce privește implementarea procesului educațional și organizarea zonei
de activități în funcție de tipul perceptiv.
Planificarea echipamentelor este o listă a echipamentelor recomandate,
echipamente ce pot fi folosite pentru a deveni cele mai eficiente instrumente în
procesul de învățare.
Organizarea spațiului de lucru cuprinde recomandările partenerilor din
proiect pentru a se crea un mediu optim de învățare în sala de grupă, în special în ceea
ce privește învățarea științelor naturii la preșcolari.
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MODELE DE ACTIVITĂȚI BAZATE PE
CONCEPTUL VAK
BIOLOGIE. TEMA „CE ESTE RĂDĂCINA?”

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:
Educatoarea salută copiii dimineața și le arată un coș acoperit: „Dragi copii, în acest
weekend am fost la țară și am luat cu mine un coș cu cadouri de toamnă. Știți ce sunt
acestea?”
Copiii încearcă să ghicească.
Educatoarea: „Vă amintiți ce am făcut în această primăvară și în această vară în
grădina noastră?”
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Educatoarea le permite copiilor să-și exprime ideile și împreună își reamintesc faptul
că au plantat și au cultivat legume.
Educatoarea: „Așadar, să vedem ce legume avem acum în acest coș!”
Aceasta le prezintă morcovi, sfeclă și ridichi. Întreabă copiii care este numele fiecărei
legume, ce culoare are etc.
Educatoarea: „Să încercăm să aranjăm legumele de la cea mai mică la cea mai mare!”
Distribuie toate legumele copiilor împărțiți în grupuri și îi îndrumă să să le aranjeze în
ordinea crescătoare a mărimii lor. Motivează copiii să-și împartă legumele astfel încât
să le atingă pe cât mai multe dintre acestea.
Educatoarea: „După cum știm cu toții, toate aceste legume pot fi consumate - hai să le
încercăm!” Îi ia pe toți copiii în bucătărie pentru a spăla și a pregăti legumele pentru a
mânca. Întregul grup se întoarce cu legumele înapoi în sala de grupă și educatoarea le
cere să încerce să le mănânce și să asculte sunetul produs atunci când mușcă și
mestecă. În timp ce copiii mănăncă legumele, educatoarea le vorbește despre impactul
sănătos asupra corpului nostru pe care îl au morcovii, sfecla și ridichea. În cele din
urmă, educatoarea întreabă copiii care sunt legumele lor preferate.
După ce fiecare copil a precizat legumele preferate, educatoarea oferă tuturor
copiilor foi de hârtie, creioane colorate sau culori cerate și le cere să le deseneze.
Educatoarea oferă toate culorile necesare (portocaliu, roșu și alb) pentru fiecare copil.
După terminarea desenelor, lucrările copiilor sunt organizate într-o mică
expoziție și educatoarea poate finaliza activitatea de învățare, precizându-se încă o
dată care sunt legumele rădăcionoase preferate de copii.
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EXPERIMENTE. TEMA „LA FERMĂ - NUMĂRARE”

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:
Înainte de a începe activitatea de învățare, educatoarea trebuie să pregătească un film
despre animalele din fermă - câini, cai și găini (pot exista și alte animale), imagini ale
acestor animale.
Educatoarea: „Bună dimineața, copii, îmi puteți spune cine a fost vreodată într-o
fermă de animale?”
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Copiii se gândesc și apoi povestesc ce ferme au vizitat și ce părere au despre fermele
de animale.
Educatoarea: „Haideți să aruncăm o privire în interiorul unei alte ferme!”
Educatoarea prezintă cu ajutorul videoproiectorului un scurt film despre ferma de
animale. În timpul derulării filmului, educatoarea le cere copiilor să numere câinii,
caii și găinile din acest film. Copiii numără cu voce tare.
Educatoarea: „Așadar, să sumarizăm – câți câini (3 în acest exemplu), cai (4 de
exemplu) și găini (5 de exemplu).”
Copiii sunt împărțiți în grupe și le se cere să se așeze la mese și să privească formele
și imaginile animalelor care sunt plasate pe mese. Educatoarea le cere copiilor să
aleagă imaginea găinii și să imite sunetele produse de aceasta. Același lucru este cerut
și pentru celelalte imagini ale animalelor. Educatoarea le cere copiilor să-și
amintească câte animale erau în film, iar copiii se grupează în grupe de 5 (găini), 4
(cai) și 3 (câini), în funcție de imaginea animalului pe care o au în mână. În timp ce
copiii se grupează, educatoarea le vorbește despre rolul fiecărui animal în cadrul
fermei (de exemplu, găina face ouă, caii sunt folosiți pentru călărie și tracțiune, câinii
sunt paznici buni etc.).
Educatoarea finalizează activitatea de învățare prin repetarea numărului de
animale despre care s-a discutat în cadrul activității și prin consolidarea informațiilor
despre acestea.
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PREMISELE ORGANIZĂRII GRUPULUI
BAZATE PE CONCEPTUL VAK
Pentru a oferi educatoarelor oportunitatea unei bune colaborări cu grupul de
copii, în urma studiilor experimentale, specialiștii de la DC4F au elaborat cel mai
eficient plan de organizare a procesului de învățare bazat pe tipul de percepție,
prezentat în continuare.
Ecrane / Standuri

Mijloace didactice și
jocuri didactice

Masă de
lucru
Masă de
lucru

Masă de
lucru
Masă de
lucru

Masă de
lucru

Sistem
audio
adaptat
Mijloace didactice și
jocuri didactice

Zona de joacă și de relaxare

Auditivi

Kinestezici

Vizuali
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PLANIFICAREA ECHIPAMENTELOR
ECHIPAMENTE PENTRU STILUL DE ÎNVĂȚARE VIZUAL
Copilul

preferă

să

vadă

imaginile pentru a înlețege realitatea
externă sau internă, observă toate
elementele fizice, materiale, concrete
din sala de joacă. Organizează cu
atenție materialele de învățare, îi place
să decoreze spațiul de învățare.
Copilul preferă fotografii și ilustrații cu un conținut tipărit, își amintește și
înțelege mai bine diagrame, tabele și hărți. Apreciază prezentările folosind
videoproiectorul, se bucură de participarea la activitațile artistice vizuale.
Educatoarea trebuie să furnizeze materiale vizuale interesante și într-o
varietate grafică, să se asigure de organizarea calitativ superioară a prezentărilor. Pe
parcursul activitaților, urmărește să fie auzită de toți copiii pentru a fi ascultată și
înțeleasă cât mai bine. Face scheme, fișe, desene, schițe, rezumate ușor de ascultat și
de urmărit, ținând cont de faptul că la această vârsta capacitatea de concentrare a
atenției este slabă. Utilizează întreaga varietate tehnologică: computer, retroproiector,
videoproiector, cameră de filmat, circuit închis TV, fotografii, diagrame, grafice,
internet etc. Pune la dispoziția copiilor diverse materiale precum: fotografii, cărți
colorate, panouri, postere, colaje, emisiuni TV, show-uri, jocuri, notițe, ziare, rețete,
reviste, lecturi, cărți, post-it-uri, obiecte (de ex. cutia cu scrisori), hărți, tabele,
ilustrații, expoziții, desene animate, prezentări power point (slide), filme,
retroproiector, videoproiector, folii, rapoarte, cartonașe colorate, rebusuri, puzzle,
scrisori, jurnale, buletine informative, fișe de lucru, liste cu întrebări, soluții.
Echipamentele de lucru pe care instituția ar trebui sa le pună la dispoziția
educatoarei sunt prezentate în continuare în funcție de domeniile experențiale
abordate în învățământul preșcolar.
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Echipamentul

Rolul educațional

Modul de utilizare/sugestii
metodologice

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE
Planșe cu imagini
din povești

Pentru a reține etapele
principale ale poveștii

Dimensiune potrivită, amplasare
centrală, culori pastelate, fără
stridențe

Jetoane cu imagini
din povești

Pentru a realiza
povestirea utilizând
corect etapele poveștii

Dimensiuni 3X4 cm, culori
pastelate, imagini cât mai
apropiate de realitate (ca o poză)

Marionete din pluș

Se simulează convorbirea
dintre personaje, se
dezvoltă vocabularul

Dimensiuni potrivite 10-15 cm,
material plușat moale, ușor de
manevrat, fără pericol de accidente

Teatru de păpuși de
masă

Crește creativitatea,
dezvoltă imaginația,
spiritul de echipă

Trebuie să stea fixată pe măsuță
60X100 cm, cu cadru ușor și
material textil natural, cortină și
spațiu de ascundere

Postere cu imagini
din natură

Crește intersul pentru
cunoaștere

Dimensiune potrivită 80X120 cm,
amplasare în câmpul vizual al
copiilor

Cărți de povești

Crește intersul pentru
cunoaștere, pentru citit,
povestit; acum se ia
contactul cu litera și
cuvântul tipărit

Format A4, colorate, cu foaie
groasă, fără colțuri ascuțite

Cărți de colorat

Crește interesul pentru
cunoaștere

Format B5, ușor de manevrat, cu
maximum 24 file, tipărite cu
cerneală de calitate

Ziare și reviste

Crește intersul pentru
cunoaștere, pentru citit,
povestit; acum se ia
contactul cu litera și
cuvântul tipărit; se percep
diverse stiluri de scriere

Colorate și alb- negru, cu cerneală
de calitate, font 14-24

Dicționare

Creșterea interesului
pentru cuvântul tipărit; se
pune baza învățării

Specifice vârstei 3-12 ani

Scrisori, invitații,
felicitări

Se ia contact cu forme
protocolare de
conversație

Frumos colorate, fără pericol de
accidente

Tabla magnetică cu

Formarea deprinderii de a

Format A4 pentru uz individual,
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litere

utiliza litere, de a
cunoaște și compune
silabe și cuvinte

cu casetă pentru litere, colțuri
rotunjite

Cd-uri cu povești,
povestiri și poezii

Crește intersul pentru
cunoaștere, povestit;
acum se ia contactul
vizual și auditiv cu
povestea spusă de
personaje.

Se aleg cele mai reprezentative
povești și povestiri, cu un puternic
caracter educațional, cu impact
pozitiv asupra copilului

Alfabetar

Formarea deprinderii de a
utiliza litere, de a
cunoaște și compune
silabe și cuvinte

Dimensiuni mari, pentru utilizarea
în fața grupei

Alfabet în imagini

Formarea legăturii între
imagine, cuvânt și litera
cu care începe cuvântul

Format A4, imagini viu colorate,
tip poză

Ștampile cu litere

Recunoașterea și
utilizarea literelor

Dimensiuni potrivite, 3X3 cm

Șabloane cu litere

Scrierea literelor după
șablon

Dimensiuni potrivite, 3X3 cm

Caiete

Exersarea scrierii

Dimensiune B5 cu maximum 24
file albe, fără linii, cu muchiile
rotunjite

Creioane, carioci,
cretă colorată

Exersarea scrierii

Fără conținut toxic, dimensiuni
potrivite 10-15 cm

DOMENIUL ȘTIINȚE/ACTIVITATEA MATEMATICĂ
Jetoane cu imagini

Pentru a construi mulțimi

Dimensiuni 3X4 cm, culori
pastelate, imagini cât mai
apropiate de realitate (ca o poză)

Tablă magnetică

Se simulează acțiunea de
compunere și
descompunere a unei
mulțimi

Dimensiuni potrivite 10-15 cm,
material plușat moale, ușor de
manevrat, fără pericol de accidente

Tablă de scris

Crește creativitatea,
dezvoltă imaginația,
spiritul de echipă

Trebuie să stea fixată pe masuță
60X100 cm, cu cadru ușor și
material textil natural, cortină și
spațiu de ascundere

Postere cu imagini
Crește intersul pentru
din natură care să
cunoaștere
sugereze mulțimi de
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Dimensiune potrivită 80X120 cm,
amplasare în câmpul vizual al

obiecte sau forme
geometrice

copiilor

Cărți cu probleme
ilustrate

Crește intersul pentru
Format A4, colorate, cu foaie
cunoaștere, pentru
groasă, fără colțuri ascuțite
rezolvat probleme simple;
acum se ia contactul cu
numărul și cifra

Cărți de colorat

Crește intersul pentru
cunoaștere

Format B5, ușor de manevrat, cu
maximum 24 file, tipărite cu
cerneală de calitate

Siluete, diagrame

Se trece de la formele
concrete la cele
semiconcrete

Frumos colorate, fără pericol de
accidente

Tabla magnetică cu
cifre

Formarea deprinderii de a Format A4 pentru uz individual,
utiliza cifre, de a forma
cu casetă pentru litere, colțuri
mulțimi, de a face operații rotunjite
simple

Cd-uri cu jocuri
matematice

Crește intersul pentru
cunoaștere, se fac
numărări crescător și
descrescător

Se aleg cele mai reprezentative
jocuri cu impact educativ

Jocul numerelor

Formarea deprinderii de a
utiliza litere, de a
cunoaște și compune
silabe și cuvinte

Dimensiuni mari, pentru utilizarea
în fața grupei

Numere și imagini

Formarea legăturii între
imagine, număr și cifră

Format A4, imagini viu colorate,
tip poză

Ștampile cu numere

Recunoașterea și
utilizarea cifrelor

Dimensiuni potrivite, 3X3 cm

Șabloane cu numere Scrierea cifrelor după
șablon

Dimensiuni potrivite, 3X3 cm

Caiete

Exersarea scrierii cifrelor

Dimensiune B5 cu maximum 24
file albe, fără linii, cu muchiile
rotunjite

Creioane, carioci,
cretă colorată

Exersarea scrierii cifrelor

Fără conținut toxic, dimensiuni
potrivite 10-15 cm

Numărătoare

Formare de mulțimi,
comparare, ordinare,
operații simple

Dimensiune A4, fără pericol de
accidente

Tabla cu buzunare

Formare de mulțimi,

Dimensiune A2, din material

40

comparare, ordinare,
operații simple
Trusa logi

textil, amplast pe cadru de lemn
sau metal care să fie stabil

Pentru învățarea culorilor, Trusa pentru educatoare și pentru
formelor geometrice,
copii, din plastic, fără muchii
diferențierea pieselor
ascuțite
mari de cele mici, a celor
subțiri de cele groase

DOMENIUL ȘTIINȚE/CUNOAȘTEREA MEDIULUI
Măști și păpuși
pentru mânuit

Pentru a înțelege mai bine Potrivite ca dimensiune, viu
mediul înconjurator
colorate

Jocuri didactice
pentru cunoașterea
și înțelegerea
mediului
înconjurator

Pentru a înțelege mai bine Jetoane care sa ilustreze elemente
mediul înconjurător
ale mediului înconjurător

Jocuri didactice
pentru prezentarea
unor fenomene din
natură- experimente

Cresc capacitatea copiilor
de a înțelege producerea
unor fenomene ale naturii

Realizarea unor experimente
adecvate temei pentru o mai bună
înțelegere a fenomenului prezentat

Jocuri didactice
pentru dezvoltarea
unui comportament
ecologic

Învață să planteze plante
și să cunoască rolul
acestora în natură

Copiii trebuie să învețe să
protejeze natura prin plantarea
unor noi plante, dar și prin
îngrijirea corectă a celor deja
existente

Puzzle-uri cu
animale, flori,
păsări, pești

Cresc interesul pentru
cunoaștere

Format A4, colorate, cu foaie
groasă, fără colțuri ascuțite

Semne de educație
rutieră

Recunoașterea și
utilizarea indicatoarelor
rutiere

Dimensiune potrivită 80X120 cm,
amplasare în câmpul vizual al
copiilor sau tridimensionale

Set de imagini
diverse

Cresc interesul pentru
cunoaștere

Dimensiune A4 pe suport de
carton lucios

Filme educaționale

Pentru stimularea
interesului de cunoaștere

Timp de proiecție 15-20 minute

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE/EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE
Costume populare
Pentru a înțelege istoria și
și obiecte de
tradițiile poporului român
artizanat din diferite
zone ale țării
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Pot fi autentice sau în miniatură

Vase de artă
populară
româneasca

Pentru cunoașterea
tradițiilor și obiceiurilor
din zonele istorice ale
țarii

Trebuie să fie de diferite forme,
mărimi și culori

Set de imagini
diverse

Cresc interesul pentru
cunoaștere

Dimensiune A4 pe suport de
carton lucios

Filme educaționale

Pentru cunoașterea
tradițiilor și obiceiurilor
din zonele istorice ale
țării

Timp de proiecție 15-20 minute

Mulaje

Pentru a reține etapele
specific creării unui
obiect

Dimensiune potrivită, culori
adecvate, forme diferite

Ștampile
ornamentale

Recunoașterea și
utilizarea acestora

Dimensiuni potrivite, 3X3 cm

Accesorii pentru
activități casnice

Se dezvoltă capacitatea de Halate, șorțulețe, bonete etc.
a se descurca singuri în
situații variate

Truse de activități
casnice
gospodărești

Cresc creativitatea,
dezvoltă imaginația

Trebuie să conțină jucării adecvate
precum: vase de bucătărie,
tacâmuri de plastic, aragaz etc.

Set de imagini
diverse

Cresc interesul pentru
cunoaștere

Dimensiune A4 pe suport de
carton lucios

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE/ACTIVITATE PRACTICĂ
Mulaje

Pentru a reține etapele
specific crearii unui
obiect

Dimensiune potrivită, culori
adecvate, forme diferite

Ștampile
ornamentale

Recunoașterea și
utilizarea acestora

Dimensiuni potrivite, 3X3 cm

Accesorii pentru
activitați casnice

Se dezvoltă capacitatea de Halate, șorțulețe, bonete etc.
a se descurca singuri în
situații variate

Truse de activitați
casnice
gospodarești

Cresc creativitatea,
dezvoltă imaginația

Trebuie sa conțină jucarii adecvate
precum: vase de bucătarie,
tacâmuri de plastic, aragaz etc.

Set de imagini
diverse

Cresc interesul pentru
cunoaștere

Dimensiune A4 pe suport de
carton lucios

DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV/EDUCAȚIE MUZICALĂ
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Instrumente
muzicale pentru
educatoare

Ajută cadrul didactic în
transmiterea cât mai
exactă a informațiilor

Chitara, vioara, orga ș.a.m.d.

Instrumente
muzicale pentru
copii

Recunoașterea și
utilizarea acestora

Pot fi în format normal sau în
miniatură: muzicuță, fluier, tobă,
vioară, chitară, orgă, tamburină,
maracasă, talger, triangle, clopoțel,
castagnetă, trompetă.

Diapazon

Dezvoltarea ritmului
muzical și a percepției
sunetelor

Dimensiune naturală

Set de imagini
diverse

Cresc interesul pentru
cunoaștere

Dimensiune A4 pe suport de
carton lucios

DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV/EDUCAȚIE PLASTICĂ
Creioane, pensoane,
cariocă, acuarele,
palete de culori

Exersarea
desenului/picturii

Fără conținut toxic, dimensiuni
potrivite 10-15 cm

Ștampile
ornamentale

Recunoașterea și
utilizarea acestora

Dimensiuni potrivite, 3X3 cm

Cărți de colorat

Crește interesul pentru
artele plastice

Format B5, ușor de manevrat, cu
maximum 24 file, tipărite cu
cerneală de calitate

Diferite tipuri de
hârtie și pânză

Cresc creativitatea,
dezvoltă imaginația

Trebuie sa fie de bună calitate,
mărimi diferite, ușor de manevrat

Set de imagini din
natură

Cresc creativitatea,
dezvoltă imaginația

Dimensiune A4 pe carton lucios

Șevalet

Pregătirea pentru un stil
de muncă sănătos

Format A3 din lemn cu margini
bine șlefuite, pe cadru de lemn cu
înălțime reglabilă

Bancă de
gimnastică, spalier,
tobogan, tunel
pentru târâre, saltea
de gimnastică,
popice jaloane,
cercuri

Pentru a executa diferite
exerciții fizice

Dimensiune potrivită, amplasare
centrală

Groapă de nisip,
trambulină, coardă

Pentru dezvoltarea
armonioasa a corpului

Spaţiile precum groapa de nisip,
şotron, amenajarea pentru spalier,
tobogane – se face la nivelul curţii
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grădiniţei.
Costume de
Dezvolta imaginația și
gimnastică, costume spiritul practic. Pune în
valoarea talentul fiecarui
populare
copil

Set costume multietnice și de
gimnastică

DOMENIUL PSIHOMOTRIC/EDUCAȚIE FIZICĂ
Bancă de
gimnastică, spalier,
tobogan, tunel
pentru târâre, saltea
de gimnastică,
popice jaloane,
cercuri

Pentru a executa diferite
exerciții fizice

Dimensiune potrivită, amplasare
centrală

Groapa de nisip,
trambulina, coarda

Pentru dezvoltarea
armonioasa a corpului

Spaţiile precum groapa de nisip,
şotron, amenajarea pentru
spalier, tobogane – se face la
nivelul curţii grădiniţei.
Set costume multietnice și de
gimnastică

Costume de
Dezvoltă imaginația și
gimnastică, costume spiritul practic. Pune în
valoarea talentul fiecărui
populare
copil
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ECHIPAMENTE PENTRU STILUL DE ÎNVĂȚARE AUDITIV
Copilul își amintește foarte bine ceea ce spune el și ceea ce spun alții,
preferând să discute ideile, chiar dacă nu au fost înțelese imediat. Găsește că este
dificil să muncească în tăcere și liniște pentru o perioadă lungă de timp. Își amintește
cel mai bine prin repetiții verbale și prin discuții cu voce tare. Își amintește foarte bine
sarcinile verbale.
Se bucură de oportunitațile de a
face prezentări de teatru (dramă, teatru
de păpuși, scenete, recitarea unor
versuri etc.), care să includă și
folosirea muzicii. Îi plac discuțiile în
grup, dezbaterile, manifestă interes și
entuziasm pentru expresiile verbale
(muzicalitatea, ritmul cuvintelor). Îi
este ușor de distras atenția de zgomote,
dar la fel de ușor și de tăcere.

Educatoarea reformulează ideile principale și întrebările. Variază viteza,
volumul, intensitatea în vorbire ceea ce ajută la crearea unei adecvate si interesante
„compoziții/melodii” pentru ureche. Notează punctele cheie sau cuvintele cheie care îi
ajută să evite confuzia datorată pronunției. Pe parcursul activităților, se asigură să fie
auzită de toți preșcolarii pentru a o asculta și înțelege cât mai bine. Încorporează
aplicațiile multimedia (TIC) în procesul de predare-învățare, utilizând: sunete,
muzica, poveștile, înregistrarile pe casete audio, casete video, CD-uri, instrumente
muzicale. Se pot folosi în acest sens rapoarte orale sau prezentări, discuții cu clasa sau
cu un grup.
Echipamentele pe care instituția trebuie să le pună la dispoziția educatoarei
sunt prezentate în cele ce urmează în funcție de domeniile experimentale:
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Echipamentul

Rolul educațional

Modul de utilizare/sugestii
metodologice

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE
Marionete din pluș

Se simulează convorbirea
dintre personaje, se
dezvoltă vocabularul

Dimensiuni potrivite 10-15 cm,
material plușat moale, uțor de
manevrat, fără pericol de accidente

Teatru de păpuși de
masă

Crește creativitate,
dezvoltă imaginația,
spritul de echipă

Trebuie să stea fixată pe masuță
60X100 cm, cu cadru ușor și
material textil natural, cortină și
spațiu de ascundere

Cărți de povești
care însoțesc
casetele

Crește intersul pentru
cunoaștere, pentru citit,
povestit; acum se ia
contactul cu litera și
cuvântul tipărit

Format A4, colorate, cu foaie
groasă, fără colțuri ascuțite

Tabla magnetică cu
litere

Formarea deprinderii de a
utiliza litere, de a
cunoaște și compune
silabe și cuvinte

Format A4 pentru uz individual,
cu casetă pentru litere, colțuri
rotunjite

Cd-uri cu povesti,
povestiri și poezii

Crește intersul pentru
cunoaștere, povestit;
acum se ia contactul
vizual și auditiv cu
povestea spusă de
personaje.

Se aleg cele mai reprezentative
povești și povestiri, cu un puternic
caracter educațional, cu impact
pozitiv asupra copilului

Alfabetar

Formarea deprinderii de a
utiliza litere, de a
cunoaște și compune
silabe și cuvinte

Dimensiuni mari, pentru utilizarea
în fața grupei

Creioane, carioci,
cretă colorată

Exersarea scrierii

Fără conținut toxic, dimensiuni
potrivite 10-15 cm

DOMENIUL ȘTIINȚE/ACTIVITATEA MATEMATICĂ
Tabla magnetică

Se simulează acțiunea de
compunere și
descompunere a unei
mulțimi

Dimensiuni potrivite 10-15 cm,
material plușat moale, uțor de
manevrat, fără pericol de accidente

Tabla de scris

Crește creativitatea,
dezvoltă imaginația,
spritul de echipă

Trebuie să stea fixată pe masuță
60X100 cm, cu cadru ușor și
material textil natural, cortină și
spațiu de ascundere
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Cărți cu probleme
ilustrate

Crește interesul pentru
cunoaștere, pentru
rezolvarea problemelor
simple; acum se ia
contactul cu numărul și
cifra

Format A4, colorate, cu foaie
groasă, fără colțuri ascuțite

Siluete, diagrame

Se trece de la formele
concrete la cele
semiconcrete

Frumos colorate, fără pericol de
accidente

Tabla magnetică cu
cifre

Formarea deprinderii de a Format A4 pentru uz individual,
utiliza cifre, de a forma
cu casetă pentru litere, colțuri
mulțimi, de a face operații rotunjite
simple

Cd-uri cu jocuri
matematice

Crește intersul pentru
cunoaștere, se fac
numărări crescător și
descrescător

Se aleg cele mai reprezentative
jocuri cu impact educativ

Creioane, carioci,
cretă colorată

Exersarea scrierii cifrelor

Fără conținut toxic, dimensiuni
potrivite 10-15 cm

Numărătoare cu
sunete muzicale

Formare de mulțimi,
comparare, ordinare,
operații simple

Dimensiune A4, fără pericol de
accidente

Tabla cu buzunare

Formare de mulțimi,
comparare, ordinare,
operații simple

Dimensiune A2, din material
textil, amplast pe cadru de lemn
sau metal care să fie stabil

Trusa logi

Pentru învățarea culorilor, Trusa pentru educatoare și pentru
formelor geometrice,
copii, din plastic, fără muchii
diferențierea pieselor
ascuțite
mari de cele mici, a celor
subțiri de cele groase

CD – uri cu diverse
cântece și povești
cu un conținut
matematic

Pentru a învăța noțiunile
matematice

Timp de ascultare 10 minute

DOMENIUL ȘTIINȚE/CUNOAȘTEREA MEDIULUI
Jocuri didactice
pentru cunoașterea
și înțelegerea
mediului
înconjurator pe
suport audio - video

Înțelegerea mediului
înconjurător
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Jetoane care să ilustreze elemente
ale mediului înconjurător

Jocuri didactice
pentru prezentarea
unor fenomene din
natură experimente pe
suport audio - video

Crește capacitatea
copiilor de a înțelege
producerea unor
fenomene ale naturii

Realizarea unor experimente
adecvate temei pentru o mai bună
înțelegere a fenomenului prezentat

Jocuri didactice
pentru dezvoltarea
unui comportament
ecologic pe suport
audio - video

Învață să planteze plante
și să cunoască rolul
acestora în natură

Copiii trebuie să învețe să
protejeze natura prin plantarea
unor noi plante, dar și prin
îngrijirea corectă a celor deja
existente

Filme educaționale

Pentru stimularea
interesului de cunoaștere

Timp de proiecție 15-20 minute

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE/EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE
Casete/ CD-uri cu
diverse teme

Pentru a înțelege modul
în care trebuie să
interacționeze cu cei din
jur

Vor conține informații legate de
normele de comportare în societate
– maxim 20 minute

Casete/ Cd-uri cu
filme didactice

Pentru cunoșterea
tradițiilor și obiceiurilor
din zonele istorice ale
țării

Vor conține elemente de geografie,
istorie, religie ale poporului –
maxim 20 minute

CD-uri educaționale Contribuie la o mai bună
conștientizare a rolului pe
care copiii îl au în
societate

Vor avea în conținut informații
despre drepturile/ îndatoririle
copilului – maxim 20 minute

CD-uri cu teme
geografice

Vor transmite informații despre
țara/ capitala/orașul natal – maxim
20 minute

O mai bună dezvoltare a
conștiinței naționale

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE/ACTIVITATE PRACTICĂ
Casete audio sau
DVD-uri cu filme
didactice

Dezvoltă simțul practic și
estetic

Conțin informații despre diferite
tehnici de lucru: ikebana, origami,
rețete culinare etc.

CD-uri cu norme de
comportament în
situații diferite

Recunoașterea și
utilizarea acestora în
situații concrete

Conțin informații despre
prevenirea accidentelor casnice,
incendiilor; utilizarea diferitelor
instrumente și ustensile

DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV/EDUCAȚIE MUZICALĂ
Casete audio să
CD-uri cu diferite

Ajută copilul în
perceperea cât mai exactă
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Vor prezenta diferite genuri de
muzică: ușoară, clasică, populară,

tipuri de muzică

a informațiilor

colinde etc.

Casete audio sau
CD-uri cu negative
ale cântecelor
pentru copii

Contribuie la o redare cât
mai corectă a liniei
melodice

Conțin negativele cântecelor pe
care copiii le învață în cadrul
diferitelor teme de studio

Casete audio cu
jocuri muzicale

Cunoașterea și executarea
acestora

Vor cuprinde jocuri muzicale și
jocuri cu text și cânt specific
vârstei

Complex
audiovizual
performant pentru
activitațile de
învațare

Dezvoltarea ritmului
muzical și a percepției
sunetelor

Va cuprinde diverse tehnici
specifice predării educației
muzicale

Program calculator
de compoziție
muzicală

Dezvoltarea ritmului
muzical și a redării cât
mai fidele a sunetelor

Va fi adaptat vârstei copiilor

DOMENIUL ESTETIC CREATIV/EDUCAȚIE PLASTICĂ
CD-uri sonorizate
cu elemente de
limbaj plastic

Utilizarea corectă a
acestora

Trebuie sa fie de înaltă calitate
tehnică

CD-uri cu filme
didactice

Recunoașterea și
utilizarea acestora

Vor conține informații legate de
prezentarea unor expoziții, muzee

Casete audio cu
informații despre
tehnicile de lucru
utilizate în acest
domeniu

Crește interesul pentru
artele plastice

Vor prezenta tehnicile de lucru
specific artelor plastice, dar care
pot fi ușor utilizate de către copii

DOMENIUL PSIHOMOTRIC/EDUCAȚIE FIZICĂ
CD-uri/ casete
audio- video cu
informații despre
deprinderi motrice
de bază

Cunoașterea și executarea
deprinderilor motrice de
bază

Casete/ CD-uri
audio- video cu
informații despre
deprinderi igienicosanitare

Cunoașterea și utilizarea
acestora

Vor conține informații despre
deprinderi igienico- sanitare
corecte-inclusiv factori de calire

CD- uri muzicale

Relaxarea organismului

Conțin muzică adecvată

Dezvoltarea armonioasă
a corpului
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Vor conține informații pentru
ilustrarea unor deprinderi mortice
de bază și aplicativ utilitareinclusiv euritmie, dansuri modern
și populare

în timpul momentelor de
mișcare fizică
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activitaților sportive

ECHIPAMENTE PENTRU STILUL DE ÎNVĂȚARE KINESTEZIC
Copilul își amintește foarte bine ceea ce face și înțelege realitatea dacă se
implică fizic și participă activ la sarcinile de învățare. Se bucură dacă acționează și
creează sau dacă poate utiliza computerul. Preferă oportunitatea de a construi în mod
fizic, de a mânui materialele de învățare, având stări de neliniște dacă trebuie să stea
într-un singur loc pentru mult timp.
Manifestă tendința de a se juca
cu mici obiecte în timp ce ascultă
explicațiile
trebuie

să-i

educatoarei,
punem

la

de

aceea

dispoziție

materiale ce pot fi mânuite cu ușurință
și folosite în scop creativ.

Îi place jocul actoricesc, de aceea preferă să mânuiască marionetele în cadrul
teatrului de păpuși sau să fie el însuși un mic actor în cadrul unei scenete.
Educatoarea acordă și permite copiilor tactil-kinestezici să ia scurte pauze pe
parcursul activităților și să facă mișcare sau să se relaxeze. Îi încurajează să redea prin
desen opiniile lor despre temele discutate în cadrul activităților școlare și extrașcolare,
dându-le posibilitatea să stea în picioare sau să se miște în timp ce povestesc ceva sau
învață un nou material. Încorporează resursele multimedia (computer, videocameră,
videoproiector, camera foto etc.) în programul preșcolar. Furnizează o varietate de
activități tactil-kinestezice în clasă, folosind în acest sens demonstrații, dansuri,
confectionare produse, exerciții corporale, întreceri sportive, competiții, concursuri,
muzica și lecturi, video show, excursii, joc de rol/interviuri, șarade, pantomimă,
scenete de teatru, proiecte, portofolii, plimbări, mersul pe jos și lecturi, teatrul de
păpuși, performanțe muzicale, laboratoare științifice, modelaj, sculptură, colaje,
albume cu tăieturi din ziare, cărți de colorat, creații artistice, rame pentru tablouri,
lucru de mână, cusături, broderii, postere, cartonașe cu sarcini, tablă neagră, albă,
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obiecte, litere din glaspapier/pâslă, jocuri, puzzle, origami, lucru la computer, fișe de
lucru. Echipamentele pe care trebuie să le aibă educatoarea sunt următoarele:

Echipamentul

Rolul educațional

Modul de utilizare/sugestii
metodologice

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE
Jocuri de
transmitere și
receptare a
mesajului oral

Pentru îmbunătățirea
capacității de a transmite
și recepta mesaje orale

Jetoane viu colorate și de
dimensiuni adecvate vârstei
copiilor

Jocuri didactice de
construcție a
comunicării

Pentru dezvoltarea și
îmbogățirea elementelor
de construcție a
comunicării

Jetoane reprezentând diverse
elemente din mediul înconjurător;
trebuie să reprezinte întocmai
obiectele respective pentru a nu-i
crea copilului o imagine greșită

Jocuri pentru
dezvoltarea
lexicului

Dezvoltarea exprimării
verbale corecte din punct
de vedere lexical și
sintactic

Jetoane viu colorate, atractive
pentru copii, care să se plieze pe
sarcina jocului

Jocuri didactice
pentru dezvoltarea
creativității în
exprimare

Dezvoltarea imaginației
copilului și transpunerea
acesteia în elemente de
limbaj

Jetoane de mărimi potrivite care să
stârnească interesul copilului și
dorința de a crea

Truse cu accesorii
și costume pentru
jocuri de creație și
dramatizări

Dau copilului
posibilitatea de a se pune
în rolul personajelor,
utilizând elemente variate
de limbaj

Costumele trebuie să fie adecvate
fiecărui personaj, captându-i astfel
atenția micului spectator sau actor

DOMENIUL ȘTIINȚE/ACTIVITATEA MATEMATICĂ
Jocuri de masă,
puzzle

Pentru dezvoltarea
atenției și capacității de
concentrare

Dimensiune potrivită cu elemente
atractive pentru copii, adecvată
nivelului grupei

Jucării mărunte
pentru sortare,
seriere, ordonare,
numărare,
comparare,
compunere și
descompunere

Se simulează acțiunea de
compunere și
descompunere a unei
mulțimi

Jucării adecvate vârstei care pot fi
mânuite cu ușurință de către copii

Jocuri pentru
cunoașterea și

Recunoașterea și
utilizarea acestora

Dimensiuni potrivite 10-15 cm,
material plușat moale, ușor de

52

manevrat, fără pericol de accidente

aplicarea
conceptelor
matematice
Jocuri logicomatematice

Dezvoltă gândirea logică
și practică a preșcolarului

Trebuie să fie alcătuite din
elemente interesante care duc la
îndeplinirea obiectivelor stabilite

Jocuri pentru
dezvoltarea
capacității de a
comunica utilizând
limbajul matematic

Cresc interesul pentru
cunoaștere și pentru
activitățile matematice

Jetoane și imagini de dimensiuni
potrivite care să redea elemente
matematice

DOMENIUL ȘTIINȚE/CUNOAȘTEREA MEDIULUI
Măști și păpuși
pentru mânuit

Pentru a înțelege mai bine Potrivite ca dimensiune, viu
mediul înconjurător
colorate

Jocuri didactice
pentru cunoașterea
și înțelegerea
mediului
înconjurator

Înțelegerea mediului
înconjurător

Jetoane care să ilustreze elemente
ale mediului înconjurător

Jocuri didactice
pentru prezentarea
unor fenomene din
natură experimente

Cresc capacitatea copiilor
de a înțelege producerea
unor fenomene ale naturii

Realizarea unor experimente
adecvate temei pentru o mai bună
înțelegere a fenomenului prezentat

Jocuri didactice
pentru dezvoltarea
unui comportament
ecologic

Învață să planteze plante
și să cunoască rolul
acestora în natură

Copiii trebuie sa învețe să
protejeze natura prin plantarea
unor noi plante, dar și prin
îngrijirea corectă a celor deja
existente

Puzzle-uri cu
animale, flori,
păsări, pești

Cresc interesul pentru
cunoaștere

Format A4, colorate, cu foaie
groasă, fără colțuri ascuțite

Semne de educație
rutieră

Recunoașterea și
utilizarea indicatoarelor
rutiere

Dimensiune potrivită 80X120 cm,
amplasare în câmpul vizual al
copiilor sau tridimensionale

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE/EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE
Costume populare
Înțelegerea istoriei și
și obiecte de
tradițiilor poporului
artizanat din diferite
zone ale țării
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Pot fi autentice sau în miniatură

Vase de artă
populară

Pentru cunoșterea
tradițiilor și obiceiurilor
din zonele istorice ale
țarii

Trebuie sa fie de diferite forme,
marimi și culori

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE/ACTIVITATE PRACTICĂ
Mulaje

Pentru a reține etapele
specific creării unui
obiect

Dimensiune potrivită, culori
adecvate, forme diferite

Ștampile
ornamentale

Recunoașterea și
utilizarea acestora

Dimensiuni potrivite, 3X3 cm

Accesorii pentru
activități casnice

Se dezvoltă capacitatea de Halate, șorțulețe, bonete etc.
a se descurca singuri în
situații variate

Truse de activități
casnice
gospodărești

Cresc creativitatea,
dezvoltă imaginația

Trebuie sa conțina jucării adecvate
precum: vase de bucătărie,
tacâmuri de plastic, aragaz etc.

DOMENIUL ESTETIC CREATIV/EDUCAȚIE MUZICALĂ
Instrumente
muzicale pentru
educatoare

Ajută cadrul didactic în
transmiterea cât mai
exactă a informațiilor

Chitară, vioară, orgă ș.a.m.d.

Instrumente
muzicale pentru
copii

Recunoașterea și
utilizarea acestora

Pot fi în format normal sau în
miniatură: muzicuță, fluier, tobă,
vioară, chitară, orgă, tamburină,
maracasă, talger, triangle, clopoțel,
castagnetă, trompetă etc.

Diapazon

Dezvoltarea ritmului
muzical și a percepției
sunetelor

Dimensiune naturală

DOMENIUL ESTETIC CREATIV/EDUCAȚIE PLASTICĂ
Creioane, pensoane,
cariocă, acuarele,
palete de culori

Exersarea desenului/
picturii

Fără conținut toxic, dimensiuni
potrivite 10-15 cm

Ștampile
ornamentale

Recunoașterea și
utilizarea acestora

Dimensiuni potrivite, 3X3 cm

Cărți de colorat

Crește interesul pentru
artele plastice

Format B5, ușor de manevrat, cu
maximum 24 file, tipărite cu
cerneală de calitate

Diferite tipuri de

Cresc creativitatea,

Trebuie să fie de bună calitate,
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hârtie și pânză

dezvoltă imaginația

mărimi diferite, ușor de manevrat

DOMENIUL PSIHOMOTRIC/EDUCAȚIE FIZICĂ
Bancă de
gimnastică, spalier,
tobogan, tunel
pentru târâre, saltea
de gimnastică,
popice jaloane,
cercuri

Pentru a executa diferite
exerciții fizice

Dimensiune potrivită, amplasare
centrală

Groapă de nisip,
trambulină, coardă

Pentru dezvoltarea
armonioasă a corpului

Spaţiile precum groapa de nisip,
şotron, amenajarea pentru spalier,
tobogane – se face la nivelul curţii
grădiniţei.

Costume de
Dezvoltă imaginația și
gimnastică, costume spiritul practic. Pune în
valoarea talentul fiecărui
populare
copil

Set costume multietnice și de
gimnastică
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ORGANIZAREA SPAȚIULUI DE LUCRU
PENTRU PREȘCOLARI
Grădiniţa trebuie să fie un spaţiu care să atragă copiii, cu activităţi care să le
stârnească interesul, care să-i implice și să le ofere oportunitatea de a se dezvolta
într-o atmosferă deschisă și stimulatoare. De aceea, cadrele didactice trebuie să le
ofere acestora un mediu emulativ care să-i determine să vină cu plăcere la grădiniță
pentru a acumula cunoștințe noi, pentru a-și forma priceperi și deprinderi necesare
unei dezvoltări armonioase.
Prin felul în care este organizat și amenajat mediul de lucru al preșcolarului, i
se oferă acestuia posibilitatea să se simtă bine în intimitatea lui, stimulându-i interesul
și invitându-l la învăţare prin descoperire și explorare. Sala de grupă îi vorbește
copilului prin ceea ce îi oferă ca posibilitate de acţiune și experienţă.
Criteriul principal care stă la baza amenajării unei săli de grupă este spiritul
critic al copilului. Acesta trebuie să exploreze posibilitatea rămânerii în sală pentru
mai mult timp, precum și a revenirii în spaţiul educaţional. Ochiul critic al copilului
vede, explorează, analizează și interpretează încă din primele secunde spaţiul în care
urmează să fie primit și își exprimă acordul sau dezacordul de a intra în sală prin
intenţia de a face sau nu primii pași (http://ccdmures.ro/cmsmadesimple
/pdf/bendres.pdf).
Sala de grupă trebuie să fie un
spaţiu larg, luminos, aerisit, curat,
zugrăvit

în

culori

vesele

calde,

îmbinate armonios. Mobilierul trebuie
să fie dimensionat specific vârstei
preșcolare, dotat cu o varietate de
materiale și jucării, toate aflate la
îndemâna copiilor, iar spaţiul trebuie să
fie delimitat astfel încât să dea
impresia mai multor universuri care
așteaptă să fie descoperite și explorate.
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Fiecare obiect sau jucărie din sala de grupă trebuie să își păstreze locul
dinainte stabilit și cunoscut de preșcolari. Aceștia trebuie responsabilizaţi în ceea ce
privește aranjarea obiectelor și jucăriilor pe care le folosesc și trebuie să cunoască
locul fiecăreia în sala de grupă. În cazul în care educatoarea decide să schimbe locul
unui obiect, va face acest lucru prin anunţarea întregului grup și prezentarea motivului
care a dus la luarea respectivei decizii.
Nu în ultimul rând, pereţii sălii de grupă trebuie decoraţi ţinând cont de
particularităţile individuale ale copiilor. Fie că se vor confecţiona personaje din
povești, peisaje din diferite anotimpuri, cifre sau litere animate sau orice alte
decoraţii, se va avea în vedere specificul grupului, nivelul de cunoștinţe și vârsta
preșcolarilor. Evident, pavoazarea se va schimba în fiecare anotimp și se va
îmbunătăţii ori de câte ori este nevoie (Revista cadrelor didactice nr. 8/2015 ISSN:
2393–0810).

Respectând toate aceste condiţii și criterii, cadrul didactic va amenaja sala de
grupă astfel încât copilul preșcolar va păși cu optimism și își va dori să rămână în
acest mediu special amenajat pentru el și pentru activităţile în care acesta ocupă rolul
principal.
Pentru a organiza o activitate în cadrul Domeniului Științe sunt necesare
anumite condiții: punerea accentului pe dezvoltarea gândirii logice, înţelegerea
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relaţiilor dintre obiecte și fenomene, exersarea capacităţii de a rezolva probleme,
familiarizarea și aplicarea cunoștinţelor și deprinderilor elementare matematice sau a
celor care privesc cunoașterea și înţelegerea lumii vii; de asemenea trebuie să fie
expuse numeroase materiale din natură (ghinde, pietre, scoici, seminţe, fructe,
legume, cereale, colecţii de insecte, ierbare etc), un loc pentru animale vii (acvariu cu
pești sau cu broscuţe ţestoase), dar și mulaje din plastic, reprezentând animale sau
păsări, precum și diverse pliante, imagini, planșe, atlase de anatomie, botanică,
zoologie, enciclopedii, hărţi etc.
Preșcolarii caută permanent să

rigle, rulete, cântare, balanţe, piese

se informeze în legătură cu lumea care

lego, table magnetice cu numere etc..

îi înconjoară, de aceea este necesar să
se

folosească

instrumentele

de

investigaţie:

magneţi,

oglinzi,

termometru,

recipienţi,

clepsidră,

diferite obiecte de măsurare, iar pentru
consolidarea și asimilarea cunoștințelor
matematice este necesar să existe
jocuri cu numere, dominouri, puzzleuri, jocuri Lotto, jocuri matematice,

De exemplu, pentru a-i determina pe copii să acumuleze cunoștințe despre
Sistemul Solar, se va realiza o activitate frontală, la care preșcolarii vor fi așezați în
semicerc. Se folosește o machetă cu planetele, Soarele și Luna, modele ale planetelor
(kinestezic), calculatorul, videoproiectorul și boxele pentru a asculta „muzica”
produsă de planete (auditiv) și pentru a viziona PPT cu Sistemul Solar (vizual și
auditiv). În fața copiilor, la o distanță de aproximativ trei metri, se va afla
videoproiectorul, boxele fiind amplasate de o parte și de alta a acestuia pentru ca
sunetul să se propage uniform.
Între copii și videoproiector vor fi amplasate, pe două măsuțe, modelele
planetelor, a Soarelui și a Lunii, la o distanță de aproximativ doi metri de copii, pentru
a nu le distrage atenția acestora de la vizionarea PPT-ului, dar suficient de aproape
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pentru a le putea atinge ulterior. Această distanță este necesară deoarece copiii vor
primi modele ale planetelor pentru a reproduce mișcarea acestora. Lumina pe durata
vizonarii PPT-ului va fi minimă, apoi sala va fi iluminată normal (dacă e posibil cu
lumină naturală), pentru a putea observa macheta. Așezarea în semicerc este necesară
deoarece le oferă copiilor posibilitatea de a interacționa cu educatoarea și colegii de
grupă, făcând schimb de idei și de cunoștințe.
Spațiul de lucru este organizat diferit când este vorba de o activitate pe grupuri
de copii: aceștia vor sta la mese pe grupuri, mesele fiind amplasate într-o parte a sălii
de grupă, lasând mijlocul sălii liber pentru fluidizarea circulaţiei copiilor, oferindu-le
acestora posibilitatea de a se muta de la un centru la altul. Lumina, pentru activități
desfășurate pe grupe de copii, trebuie să fie orientată spre mese pentru ca aceștia să
poată vedea obiectele pe care le folosesc. În cazul în care se vor face audiții, volumul
va fi moderat, copiii fiind amplasați la o distață de cel puțin doi metri față de
calculator și boxe, sunetul trebuind să se risipească în toată sala, pentru a nu-i
incomoda auditiv pe copii. Materialele folosite sunt așezate în centru pentru a le oferi
posibilitatea preșcolarilor de a ajunge la ele și de a le mânui.
În cazul în care se vor realiza

a feri copiii de accidente, de exemplu

experimente care necesită folosirea

alunecarea.

apei sau a altor substanțe, în functie de
forma de organizare și de tipul
experimentului, mesele se pot așeza în
semicerc, izolate sau - în cazul
experimentului demonstrativ - o masă
în

centrui

sălii.

Trebuie

maximă

vigilență din partea educatoarei pentru
Ambianţa în care copilul își trăiește direct experienţa de viaţă trebuie să
pregătească un climat socio-afectiv, punând preșcolarul în faţa mai multor posibilităţi
dintre care el trebuie să aleagă, să decidă ceea ce i se potrivește.
Așadar, se poate concluziona faptul că amenajarea corespunzătoare a spațiului
de lucru reprezintă o condiţie necesară pentru ca un preșcolar să aibă curaj să pășească
pentru prima dată într-o sală de grupă, iar cadrul didactic are obligaţia de a respecta
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particularităţile de vârstă și individuale ale copiilor, tocmai pentru ca educaţia
timpurie să se poată desfășura în condiţii optime și pentru ca personalitatea copiilor să
se poată forma încă de la cea mai fragedă vârstă. Deci, se poate afirma că, dintre
dimensiunile managementului clasei de elevi, dimensiunea ergonomică nu este lipsită
de importanţă, ci ocupă un loc frontal pentru succesul profesional al cadrului didactic.
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DETERMINAREA PROFILULUI VAK LA PREȘCOLARI

IDENTIFICAREA PROFILULUI VAK ȘI ROLUL
EDUCATOAREI
Integrarea conceptului VAK în învățământul preșcolar presupune în primul
rând

implicarea

educatoarei/profesorului

pentru

învățământul

preșcolar

în

determinarea tipului de percepție al copilului. Studiile prealabile din acest domeniu
arată că copilul cu vârsta cuprinsă între 1 și 3 ani nu are un tip dominant de percepție,
deoarece, conform caracteristicilor dezvoltării generale, acesta este încă în formare.
Este important ca în timpul desfășurării activităților educative cu copiii de această
vârstă, să se stimuleze fiecare dintre cele trei tipuri perceptive (individual sau în
grup).
După vârsta de 3 ani, este deja posibil să se determine tipul de percepție
dominant în rândul copiilor. Utilizarea celor mai adecvate metode pedagogice
adaptate tipului de percepție al copilului ar putea constitui o adevărată provocare
pentru educatoare și, mai mult decât atât, chiar dacă această condiție ar fi satisfăcută,
ar putea apărea situația în care nu s-ar crea condiții pentru dezvoltarea celorlalte
abilități perceptive ale copilului. Studiile au confirmat că echilibrul instrumentelor
pedagogice bazate pe conceptul VAK duce la realizări mai mari în cadrul grupului,
chiar dacă realizările individuale par a fi mai evidente. Realizările bazate pe munca în
grup îi motivează pe copii să împărtășească cunoștințele și abilitățile și să-și
consolideze competențele de comunicare, aspecte esențiale pentru dezvoltarea
cooperării între copii.
Educatoarea este persoana cheie pentru a determina tipul de percepție a
copilului, a alege instrumentele pedagogice adecvate fiecărui tip de percepție și a
supraveghea realizările copilului și eficacitatea metodelor alese.
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PROCESUL PEDAGOGIC BAZAT PE CONCEPTUL VAK

Observația
pedagogică

Abordarea
pedagogică bazată pe
conceptul VAK

Feedback și corecții
pedagogice

Studiile experimentale arată că nu este necesar ca activitățile de joc să fie
organizate într-un mod prea riguros. De obicei, planificarea zilnică a permis
desfășurarea activităților de învățare de la 20 la 40 de minute. Studiile arată că este
dificil să se desfășoare o activitate eficientă care să fie în acord cu toate stilurile de
învățare în aceste limite de timp. Prin urmare, s-a concluzionat că activitatea de
învățare poate fi împărțită în trei etape care se pot desfășura în orice parte a zilei dacă
acestea se succed logic și dacă permit copiilor să realizeze observații și să extragă
concluzii. Aceasta ar putea fi utilizată cu succes în activitățile de învățare STEM
combinate cu activitățile desfășurate în aer liber.
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INSTRUMENT DE IDENTIFICARE A
PROFILULUI VAK LA COPII
Testul este prevăzut a fi utilizat de către educatoare/profesor pentru
învățământul preșcolar fără limite de timp - poate fi început și finalizat într-un interval
de timpul stabilit de către aceasta/acesta. Acest test oferă o evaluare globală a tipului
de percepție dominant. Aplicarea acestuia este relativ simplă, sarcina educatoarei
constând în observarea comportamentului și acțiunilor copilului pentru a le determina
pe cele mai frecvente realizate de către copil.
Testul constă în 30 de acțiuni care trebuie evaluate. Fiecare situație prevede
trei tipuri de acțiuni corelate cu fiecare dintre cele trei tipuri de percepție. Stilul
perceptiv

dominant

este

atribuit

copilului

în

funcție

de

frecvența

răspunsurilor/comportamentelor specifice unuia dintre cele trei tipuri perceptive (se
calculează suma comportamentelor pentru fiecare tip perceptiv, acordându-se câte un
punct pentru fiecare item/situație). Educatoarea trebuie să analizeze, de asemenea,
impactul altor tipuri de percepție secundare pentru a dezvolta și abilitățile pe care
copilul nu le utilizează în prezent.
Se recomandă aplicarea testului
și prezentarea rezultatelor testelor o
dată pe an, deoarece dezvoltarea
psihologică rapidă la această vârstă
fragedă poate duce la schimbarea
tipului dominant de percepție.

VIZUAL
AUDITIV
KINESTEZIC
1. Oferiți copilului o cutie cu o jucărie nouă. Cutia ar trebui să aibă o
ilustrație cu jucăria. Se recomandă să se furnizeze o jucărie abstractă
(blocuri de jucărie, kit-ul STEM etc.)
Copilul va examina cu
Copilul pune întrebări
Copilul va deschide cutia
atenție ambalajul. Unii
scurte despre jucărie. Ce
și va încerca sa folosească
dintre copii vor căuta
este? În ce scop poate fi
jucăria. El va încerca să
instrucțiuni în interiorul
folosit? Unii copii se vor
determine funcționalitatea
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cutiei. Copilul va putea sa întreba dacă alți copii știu
jucăriei și să găsească
reflecteze în ceea ce
ce este această jucărie.
diferite moduri de
privește culoarea și forma
utilizare a acesteia. Copilul
jucăriei după ce se uită la
va fi ocupat cu acțiuni
ea.
fizice.
2. În afara spațiului grădiniței, întreabați-l pe copil unde este casa lui.
Copilul va folosi gesturi și Copilul va încerca să
Copilul va încerca să ducă
va încerca să arate unde
explice modul în care
educatoarea în direcția
este casa lui. Copiii care
ajunge el acasă (cu mașina, casei sale.
își văd/amintesc casele, le cu bicicleta, mergând pe
vor descrie (culoare, etaj,
jos), ce obiecte trebuie să
curte etc.).
depășească.
3. Cereți copilului să pregătească un sandwich. Oferiți-i o imagine cu un
sandwich și materii prime - pâine, unt și cel puțin 2 componente pentru
sandwich.
Copilul va încerca să facă
Copilul va cere instrucțiuni Copilul va lua materii
o copie a sandwich-ului
de la educatoare sau va
prime și le va combina în
ilustrat în imagine. El va
discuta cu alți copii cum ar sandwich. Copilul poate să
lucra cu atenție, încercând trebui să arate sandwichcăute instrumente pentru a
să utilizeze numai
ul. Furnizați copilului
întinde untul și a tăia
componentele prezentate
informații suplimentare
alimentele. Copilul nu va
de imagine. De obicei,
pentru a îndeplini sarcina. folosi de obicei imaginea
sandwich-ul va arăta
sandwich-ului.
aproape la fel.
4. Cereți-i copilului să conducă grupul de lucru (grupați maximum 4 copii).
Dați-le sarcina să pregătească prezentarea unui anotimp.
Copilul va folosi, de
Copilul va vorbi, de
Copilul va începe să
obicei, desene sau
obicei, în grup despre
conducă grupul în mod
instrumente vizuale pentru subiect - ce este? Adesea,
dezordonat și să utilizeze
a organiza prezentarea de
acest grup nu va fi bine
diferite tipuri de
grup. Copilul poate solicita organizat, deoarece
prezentare. Pot apărea
instrumente suplimentare
posibilitatea ca în grup să
rezultate creative și
(creioane, culori,
fie alți copii auditivi este
neobișnuite în acest grup.
abțibilduri). De obicei,
mai mică. Copilul va
Copilul fi motivat să
acest grup demonstrează
discuta - ce este subiectul
prezinte rezultatele
un nivel înalt de
prezentării, ce ar trebui
imediat, de obicei, fiind
organizare.
făcut și va cere instrucțiuni plictisit de prezentările
directe.
tradiționale.
5. Observați modul în care copilul atrage atenția altor copii în timpul
lucrului în grup.
Copilul spune de obicei Copilul spune de obicei Copilul atrage atenția, de
uite cum fac eu; îți voi
ascultă, trebuie să faci
obicei, făcând ceva (de
arăta eu; uite cum face
(asta); îți voi explica; mă
exemplu - făcând sport in
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educatoarea etc.

asculți?

mod extraordinar,
neparticipând la lecție,
încercând să găsească alte
soluții pentru materialele
propuse).
6. Observați ceea ce face, de obicei, copilul în timpul jocului.
Copilul se joacă cu puzzle- Copilul comunică cu alți
Comunică cu alți elevi,
uri, citește cărți,
elevi, discută cu
face acțiuni legate de
desenează. De obicei,
educatoarea, găsește
sport, de obicei încearcă să
petrece timp în grupuri
jucării cu efecte sonore.
participe la jocuri de
mici.
De obicei, îşi petrece
mișcare. De obicei, îşi
timpul în grupuri mici.
petrece timpul în grupuri
mari.
7. Observați procesul de îmbrăcare a copilului.
Copilul își știe bine
Copilul va informa, de
Copilul va începe să se
propriile haine, le poate
obicei, că și-a găsit
îmbrace imediat. Uneori,
identifica printre altele.
hainele, le descrie bine.
poate alege hainele greșite
Uneori, se îngrijorează
Copiii pot solicita haine
și să nu le pună în ordinea
dacă hainele se murdăresc. care ar trebui să fie
corectă.
Poate începe o discuție
îmbrăcate primele.
dacă nu este mulțumit cu
schimbarea hainelor.
8. Cereți grupului să discute și să decidă cu privire la activitatea care
urmează să fie făcută în grup.
Copilul poate trece în
Copilul, de obicei, va
De obicei, copilul va alege
revistă camera pentru a
asculta activitățile propuse imediat instrumente pentru
determina ce activități au
de alți copii și va fi activ în următoarea activitate sau
fost făcute și să aleagă
procesul de discuții.
va începe deja activitatea.
activitatea cea mai
El va lua parte activ la
interesantă pentru el.
activitate cel puțin la
început.
9. Observați stilul de învățare al copilului.
Copilul preferă, de obicei, Copilul preferă, de obicei, Copilul preferă, de obicei,
ca educatoarea să
ca educatoarea să explice
învățarea prin practică.
demonstreze ceea ce
sarcina și să ofere
trebuie făcut.
instrucțiuni.
10. Observați comportamentul copilului înainte de a lua prânzul.
Copiii evaluează de obicei, Copilul de obicei
De obicei, înainte de a își
produsele alimentare - cum evaluează mâncarea și
exprima opinia, gustă
sunt servite; cum arată.
întreabă - ce e asta? Cum
mâncarea. În cazul în care
Uneori, copilul face
poate fi mâncat? De
nu este mulțumit de vreo
aprecieri - arată gustoase. asemenea, furnizează
componentă - refuză să-l
evaluări prin comunicare
mănânce. De obicei,
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verbală.

utilizează corect
instrumentele de la masă.
11. Observați comportamentul copilului la evenimente sociale (cum ar fi
teatru, spectacole etc.)
Copilul se uită cu atenție la Copilul, de obicei, acordă
Copilul vrea de obicei să
spectacol, după acesta
multă atenție informațiilor participe activ la proces,
poate oferi informații
auditive și după spectacol
uneori, se mișcă pe
detaliate despre artiști,
poate oferi un raport
sunetele muzicii. În cazul
scenă, poate evalua
detaliat cu privire la
în care copiilor li se cere
valorile estetice.
conținut, conversații,
să participe, de obicei, se
momente surprinzătoare și oferă voluntar să participe
fundal muzical. În cazul în la acțiuni.
care spectacolul este
muzical, copilul este tentat
să repete anumite melodii
sau ritmuri.
12. Observați comportamentul copilului atunci când el își concentrează
atenția asupra unui stimul.
Copilul se concentrează,
Copilul, de obicei,
Copilul de obicei se mișcă
de obicei, la imaginile sau încearcă să discute
prin zonă, atinge lucruri și
cuvintele din fața lui.
problema și soluțiile
trebuie să fie ocupat în
pentru ea.
timp ce se gândeşte.
13. Observați comportamentul copilului când se fac decorațiuni de sezon in
grădiniță.
Copilul este, de obicei,
Copilul ascultă de obicei,
Copilul descrie, de obicei,
interesat de culorile
instrucțiunile educatoarei
textura decorației, cum se
decorațiunilor și aspectul
sau altor colegi cu privire
simte la atingere (precum
imaginii de ansamblu a
la locul în care ar trebui să și greutatea, materialele,
acestora.
fie plasate decorațiunile,
etc.).
face o evaluare verbală a
aspectului vizual, dar nu
este întotdeauna preocupat
de compoziție.
14. Cereți-i copilului să-şi descrie amintirile.
Copilul descrie, de obicei, Copilul folosește de obicei Copilul descrie, de obicei,
amintiri cu privire la
o mulțime de expresii
cine a participat la
modul în care arătau
verbale pentru a descrie
eveniment, ce activități
obiectele, ce impresii a
amintirile, uneori poate
s-au desfășurat la
avut copilul în legătură cu avea dificultăți în a spune
eveniment.
acest eveniment.
povestea consecutiv.
15. Atunci când copilul este nervos, cereți-i să descrie ce s-a întâmplat și cum
poate fi rezolvată problema.
Copilul va încerca să
Copilul vorbește, de
Copilul nu poate sta jos
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vizualizeze problema și o
va spune ca pe o poveste.
Copilul poate descrie
scenarii posibile în
probleme simple.

obicei, despre grijile sale,
pentru a-şi împărtăși
poate să-şi descrie
grijile, el se mișcă și
sentimentele, dar
vorbește haotic. Folosește
conversația este sensibilă
termeni pentru a descrie
și propozițiile copilului se sentimente.
pot repeta.
16. Observați relațiile cu personalul adult în comportamentul copilului.
Copilul se simte, de obicei, Copilul, de obicei, se simte Copilul se simte, de obicei,
legat de adulții care sunt
legat de adulți cu care el
mai legat de adulții cu care
vizual asemănători
poate avea discuții și care
poate fi în contact
părinților săi sau rudelor
îl pot calma în situații criză apropiat, cum ar fi să stea
apropiate.
sau când este supărat.
pe genunchii lor, să sară pe
ei etc.
17. Observați modul în care copilul își îndeplinește sarcinile pe foi de lucru
urmând sarcini standardizate.
opilul poate adăuga
În timp ce umple pagina,
Va încerca să înțeleagă
propriile fotografii sau
poate vorbi liniștit despre
sarcinile rapid, să le
desene, va încerca să le
acest proces, va fi
îndeplinească fără o
realizeze cu atenție sau cel întotdeauna în măsură să
compoziție vizuală
puțin în culori.
explice modul în care a
specială, dar, de obicei,
înțeles sarcinile.
demonstrează abilități
logice ridicate.
18. bservați comportamentul copilului atunci când el încearcă să explice ceva.
Copilul încearcă de obicei Explică conținutul în
Încearcă să implice
să arate ce vrea să spună
diferite moduri, până când persoana vorbind. Poate
sau arată direcția în care
persoana care ascultă
utiliza gesticularea.
vrea el să meargă
înțelege nevoile sau
eductatoarea.
conținutul.
19. Observați ce fel de activități preferă copilul.
Artă, media, compoziție
Muzică, activități inter- Sport, dans, activități intercomunicative, dans
comunicative, experimente
20. Întreabați copilul ce a observat mai întâi la colegi.
Cum arată și se îmbracă.
Modul în care vorbesc.
Modul în care aceștia se
mișcă și participă.
21. Observați modul în care copilul acționează de obicei, atunci când îi este
prezentat un nou copil.
Preferă comunicarea față
Are nevoie de mai mult
Încearcă să organizeze ce
în față.
timp decât alții, mai întâi
să facă împreună - arată
ascultă noul copil și apoi
jucării sau locația, încearcă
încearcă să vorbească
jocuri comune.
individual dacă este
interesat.
22. Observați ce este mai ușor pentru copil să-și amintească atunci când i se
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arată o fotografie.
Activități făcute în timpul
realizării fotografiei
23. Observați ce expresie folosește copilul cel mai des.
Înțeleg ce vrei să spui.
Aud ce spui.
Ştiu cum te simți.
Fețe

Nume

24. Observați cu ce tip de echipament este familiarizat copilul.
TV, monitoare, standuri
Echipamente de
Tehnologii bazate pe touch
digitale
înregistrare și audio
screen, table digitale
25. Observați modul în care copilul întâmpină un amic pe care nu l-a mai
văzut de mult timp.
Mă bucur să te văd! Arați Bună! Unde ai fost? Ce
Copilul intră, de obicei, în
atât de bine!
mai faci?
contact fizic - îmbrățișare
sau ghiont prietenos.
26. Observați reacția copilului atunci când el este furios.
De obicei este calm,
De obicei copilul ridică
Tropăie, trântește uși sau
gândindu-se prea mult la
vocea, spune ce simte,
își arată furia în mod
ceea ce s-a întâmplat,
începe negocierea.
agresiv.
uneori, păstrează furia în
interior.
27. Întrebați copilul cum se poate afla faptul că cineva minte.
Copilul spune, de obicei, - Copilul spune că, de
Copilul spune că, de
eschivarea privirii în ochi. obicei, se schimbă vocea
obicei, el simte asta.
persoanei
28. Verificați care sunt instrumentele cele mai eficiente pentru copil să învețe
literele.
Cel mai bun exercițiu este Cel mai bun exercițiu este Cea mai bună practică este
să se arate forma și obiecte să se articuleze și să se
să se permită copilului să
asemănătoare cu litera.
lege sunetele repetând
exerseze scrisul literei și
cuvinte și sunete cheie.
legarea ei de obiecte în
mediu.
29. Întrebați copilul cum îi va transmite lui Moș Crăciun ce iși dorește de
Crăciun.
De obicei, spune că va
Va începe să discute pe
De obicei, va avea o
scrie o scrisoare.
acest subiect.
mulțime de idei, va pune
întrebări cu privire la
proces și își va împărtăşi
experiența anterioară.
30. Întrebați copilul care este anotimpul său favorit și de ce.
De obicei, folosește
De obicei, descrie
De obicei, spune ce se
adjective pentru a descrie
anotimpurile prin acțiuni,
poate face în anotimpul
anotimpul.
cum ar fi - vara cântă
preferat și cu cine.
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păsările, îmi plac
artificiile de Anul Nou etc.
Cea mai mare atenție este
acodată acțiunilor scurte.
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CERCETAREA ASUPRA IMPLEMENTĂRII CONCEPTULUI VAK ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR
Acest capitol își propune să descrie rezultatele cercetării privind abordarea și
implementarea educației diferențiate în funcție de stilul de învățare al copiilor în
învățământul preșcolar leton, român și turc. Obiectivul fundamental al acestei
cercetări descriptive îl constituie identificarea unor aspecte specifice ale abordării
VAK în grădinițele de copii și anume: principalele caracteristici ale abordării,
comparativ cu alte abordări inovative, caracteristicile materialelor utilizate în cadrul
activităților, amenajarea mediului educațional, gradul de aplicabilitate al acestei
abordări teoretice la nivelul fiecărei grupe de vârstă, rolul educatoarei în
implementarea metodologiei, avantajele și limitele modelului, consecințele asupra
dezvoltării copilului etc. Cercetarea a fost realizată pe baza chestionarului elaborat de
specialiștii Liceului Pedagogic „Ioan Popescu”, format din 10 întrebări cu răspunsuri
deschise privind aceste aspecte specifice ale abordării VAK.
Studiul efectuat în învățământul preșcolar leton a fost efectuat pe un grup de
15 educatoare; de asemenea, s-au realizat 4 interviuri cu specialiști în managementul
acestor tipuri de instituții.
În România, studiul s-a efectuat pe un lot de 30 de specialiști în educația
preșcolarilor.
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LETONIA

I.

PRINCIPALELE

CARACTERISTICI

ALE

ABORDĂRII

VAK,

COMPARATIV CU ALTE ABORDĂRI INOVATIVE
În timpul cercetărilor preliminare s-a constatat că nicio instituție preșcolară din
Letonia nu funcționează pe baza conceptului VAK, dar un număr mare de instituții de
acest gen implementează metodologii moderne orientate spre creșterea performanțelor
educaționale ale preșcolarilor. Unele dintre metodologii sunt legate de nevoile
speciale ale copilului, iar tipul de percepție este una dintre aceste nevoi. Prin urmare,
în acest context, s-a analizat ce avantaje poate demonstra conceptul VAK în
comparație cu metodologiile utilizate în prezent în instituțiile preșcolare.
Ca unul dintre principalele avantaje a fost identificată posibilitatea de a
implica un număr mare de copii, oferindu-le un mediu de învățare cât mai confortabil.
Aceasta înseamnă că reorganizarea procesului pedagogic de la practica pedagogică
curentă la multiple activități integrate devine principalul obiectiv în relația educatoare
- copilul care învață. Integrarea copiilor în procesul de învățare duce la creșterea
abilităților de comunicare și cooperare ale acestora.
Cele două câștiguri fundamentale ale implementării conceptului VAK sunt în
strânsă legătură cu implicarea educatoarei care își amplifică competența pedagogică
prin dezvoltarea unor noi modele de activități interactive integrate. Activitățile

72

integrate pot deveni un instrument pentru dezvoltarea feedbackului deoarece necesită
comunicarea repetată a conținutului și demonstrează achizițiile copiilor în termen
scurt.
Frecvența răspunsurilor este ilustrată în graficul următor:

Principalele caracteristici ale abordării VAK
implicarea activă a preșcolarilor în procesul
de învățare
posibilitatea obținerii unui feedback imediat
diversitatea activităților cu preșcolarii
creșterea conștientizării apartenenței la
grup
dezvoltarea unui mediu incluziv
dezvoltarea competențelor pedagogice
0

II.

CARACTERISTICILE
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6

8

10

UTILIZATE

12

ÎN

IMPLEMENTAREA ABORDĂRII VAK

Scopul acestei întrebări este de a explora dacă profesorii pentru învățământul
preșcolari au o viziune asupra materialelor care pot fi utilizate și care se dovedesc
eficiente în procesul de învățare bazat pe VAK. Prin urmare, li s-a cerut să precizeze
materialele cele mai utilizate în mod obișnuit pentru fiecare dintre tipurile de
percepție și care ar fi mai eficiente pentru adaptarea activităților la tipuri de percepție
combinate.

Materialele specifice pentru fiecare stil perceptiv sunt:


Pentru stilul vizual: imagini, jucării, obiecte, postere, cărți.



Pentru stilul auditiv: înregistrări (CD-uri cu muzică și sunete din natură), discuții
în grup pe anumite teme.
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Pentru stilul kinestezic: materiale din natură, obiecte pentru a fi folosite în joc,
implicarea copiilor.
Cercetarea a demonstrat, de asemenea, că există instrumente potrivite pentru toate

tipurile de percepție, cum ar fi tabletele/tablele digitale - echipamente digitale bazate
pe touch screen în care poate fi descărcat conținutul tematic și care presupun
implicarea activă a copiilor prin utilizarea tuturor tipurilor de percepție (vizual –
imagini, auditiv – sunete, kinestezic - atingere).
III. AMENAJAREA MEDIULUI EDUCAȚIONAL
Pedagogii participanți la sondaj confirmă importanța organizării mediului
necesar implementării conceptului VAK. Mediul prevede nu numai echipamente
diferite care sunt necesare pentru diferite tipuri de percepție, ci și segmentarea clară a
grupurilor în sala de clasă. Totuși, trebuie să ținem cont că separarea în funcție de
tipurile de percepție trebuie să fie pusă în aplicare cu atenție deoarece copiii dintr-un
anumit grup ar trebui să aibă acces și la activitățile/materialele specifice altor tipuri
percepțive care nu sunt dominante tocmai pentru a dezvolta și acele tipuri de percepție
care nu sunt utilizate în mod obișnuit.
mai

Cea
caracteristică
necesitatea

importantă

menționată
spațiului,

este

deoarece

în

principal deoarece zonele de activitate
trebuie să fie organizate strategic,
astfel încât copiii care au percepție
auditivă

să

educatoare

fie
sau

mai
cei

aproape
cu

de

percepție

predominant kinestezică să aibă mai
mult spațiu liber pentru activitățile lor.
33% dintre respondenți au menționat, de asemenea, că spațiul este esențial
pentru învățarea prin experimentare și, prin urmare, punerea în aplicare a conceptului
VAK trebuie să respecte nu numai nevoile de organizare a activității de învățare ale
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cadrelor didactice, ci și posibilitatea ca preșcolarii să beneficieze de continuitate în
activitățile lor în cadrul aceluiași spațiu și mediu.
Au existat păreri contradictorii cu privire la organizarea mediului. Jumătate
dintre respondenți au subliniat faptul că zona de învățare ar trebui separată de zona de
joc pentru a se evita scăderea concentrării atenției copiilor, în timp ce cealaltă parte a
specialiștilor a fost de părere că procesul de învățare ar trebui să se desfășoare
individual și dacă copilul nu participă la activitatea de învățare, el se poate juca în
cadrul acesteia, dar atenția lui va rămâne îndreptată spre procesul de învățare.

IV. GRADUL DE APLICABILIATE AL MODELULUI VAK ÎN FUNCȚIE DE
INTERVALE DE VÂRSTĂ
Răspunsurile specialiștilor sunt redate în graficele următoare, în funcție de cele
trei intervale de vârstă:

100%

12%

14%

90%
80%
70%

36%

60%

69%
crescut

61%

mediu

50%

scăzut

40%
30%

52%
22%

20%

25%

10%

9%

0%
1,5 - 3 ani

3 - 5 ani

5 - 7 ani

Aplicabilitatea modelului VAK la diferite grupe de vârstă
Datele demonstrează că abordarea pedagogică bazată pe conceptul VAK are
cea mai mare eficiență la grupa de vârstă 5-7 ani, dar este importantă și pentru grupa
de vârstă mijlocie. Specialiștii nu recunosc eficiența abordării la vârstele mici
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deoarece fac apel la dezvoltarea generală a copilului și la timpul necesar pentru
integrarea copilului în grădiniță.
Ca argument esențial pentru eficiența implementării conceptului VAK la
grupele de vârstă mijlocie și mari poate fi necesitatea de a forma și de a determina
tipul de percepție al copilului, care poate fi identificat doar prin observațiile
pedagogilor pe parcursul unei perioade mai mari de timp.
De asemenea, se reflectă faptul că perioada de vârstă de 1,5 - 3 ani este o
perioadă vulnerabilă pentru că reprezintă primul contact al copilului cu mediul
instituționalizat, iar aici pot fi identificate uneori anumite deficiențe în învățare care
pot fi ușor confundate cu tipul de percepție (unul dintre specialiști a observat că
autismul ușor a fost interpretat ca un stil perceptiv kinestezic).

V. ROLUL EDUCATOAREI/PROFESORULUI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL
PREȘCOLAR ÎN ÎNVĂȚAREA ADAPTATĂ METODOLOGIEI VAK
Rezultatele studiului au demonstrat că specialiștii consideră că motivația și
competența pedagogică sunt factori-cheie pentru adaptarea metodologiei VAK
(100%). Răspunsurile extinse indică, de asemenea, faptul că, în general, cunoștințele
academice despre conceptul VAK nu sunt accesibile din cauza lipsei de cercetări în
acest domeniu.
Cadrele didactice respondente subliniază că implementarea metodologiei VAK
înseamnă nu numai identificarea conținutului pentru activitățile educaționale, ci și
foarte mult efort investit în procesul de observare, iar acest lucru este consumator de
timp mai ales dacă grupul de copii este mare.
Conceptul VAK aduce, de asemenea, o serie de întrebări privind organizarea
activității și diversitatea subiectelor/temelor care pot fi abordate, de aceea este nevoie
de un suport metodologic semnificativ pentru implementarea pedagogică a
conceptului VAK.
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Rolul cadrului didactic în implementarea
conceptului VAK
evaluarea consecventă a tipului de
percepție
diversificarea activităților de învățare
sprijin în dezvoltarea abilităților tipului
perceptiv nondominant
dezvoltarea competențelor de lucru în
echipă
obiective pedagogice strategice pe termen lung
0
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VI. CONSECINȚELE IMPLEMENTĂRII ABORDĂRII VAK ASUPRA
DEZVOLTĂRII COPILULUI

Specialiștii au observat că succesul aplicării abordării VAK determină nu
numai rezultate optime în învățare, ci duce și la o dezvoltare personală mai rapidă a
copilului. Ca beneficii ale învățării sunt cunoștințele aprofundate, utilizarea abilităților
multidisciplinare în procesul de învățare și dezvoltarea abilităților de învățare în grup.
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De asemenea, se observă că
implementarea
influențează

conceptului
calitățile

VAK

personale

precum încrederea în sine, participarea
activă, toleranța și motivația.

Frecvența acestor răspunsuri este ilustrată în graficul următor:

Consecințele aplicării VAK asupra
dezvoltării copilului
incluziune socială în timpul învățării
îndeplinirea nevoilor individuale de învățare
creșterea încrederii în sine
dezvoltarea abilităților de comunicare
motivația pentru participare la activități
dezvoltarea abilităților de conducere
0

2

4

6

8

10

12

14

VII. EVALUAREA REZULTATELOR OBȚINUTE PRIN APLICAREA
METODOLOGIEI VAK
Respondenții au arătat că evaluarea rezultatelor ar trebui să corespundă
standardelor programelor de învățământ, iar implementarea conceptului VAK poate
asigura extinderea conținutului curriculei. Evaluarea în învățământul preșcolar este ea
însăși un subiect de discuție, deoarece 66% dintre respondenți au precizat că obiectul
de evaluare îl reprezintă abilitățile copilului, iar acestea și cunoștințele sale nu se
poate compara cu cele ale altor persoane. Este important ca rezultatele evaluării să se
păstreze între cadre didactice, administrație și părinți pentru a evita competiția dintre
copii.
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Evaluarea rezultatelor obținute prin
aplicarea metodologiei VAK
evaluare independentă de către alt
pedagog
discuții individuale sau activități de
învățare
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VIII. ASPECTE ALE METODOLOGIEI VAK
Respondenții au fost rugați să furnizeze un set de metode de predare care să fie
folosite în implementarea conceptului VAK, deci care să respecte stilurile de învățare.
Au fost oferite mai multe idei, dar cele mai populare 10 dintre acestea ar putea fi
grupate în 2 categorii: activități intercomunicative și activități de învățare prin
practică:
Activități intercomunicative

Activități – learning by doing

Brainstorming

Experimentul

Explicația

Observația

Joc de rol

Jocul didactic

Reflecția

Problematizarea

Feedbackul

Activități multidisciplinare
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IX. AVANTAJELE ABORDĂRII VAK
Abordarea VAK duce la colaborarea mai eficientă dintre educatoare și copii,
bazându-se pe respectarea nevoilor individuale ale copilului și a trăsăturilor fizice și
mentale. Procesul de învățare devine mult mai motivant datorită metodelor accesibile
și a participării mai multor persoane implicate în procesul de învățare.
Abordarea VAK solicită, de asemenea, un nivel ridicat de responsabilitate din
partea pedagogului și contribuie la dezvoltarea abilităților sale de observare. Cadrul
didactic rămâne în continuare o autoritate în procesul de învățare, dar rolul său este de
a fi mentor invizibil în timpul procesului de învățare. Abordarea VAK schimbă
procesul de învățare tradițional în procesul de învățare "individuală" în cadrul
grupului.
Abordarea VAK sprijină învățământl preșcolar cu observații semnificative
care pot fi folosite în activități de planificare sau evaluare, dar și pentru raportările
către părinți. Este, de asemeneaa, o pre-diagnoză a posibilelor dificultăți de învățare.

Avantaje ale aplicării metodologiei VAK
diversitatea conținuturilor
implicarea copiilor
consolidarea legăturii dintre educatoare și
copii
stimularea interacțiunii în grup
amplificarea competențelor pedagogice
îmbogățirea informațiilor privind
dezvoltarea copilului
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X. DIFICULTĂȚI ALE IMPLEMENTĂRII CONCEPTULUI VAK LA
VÂRSTELE ANTEPREȘCOALRĂ ȘI PREȘCOLARĂ
După cum s-a observat și din răspunsurile la întrebările anterioare,
participanții la studiu au remarcat munca individuală semnificativă pe care ar trebui să
o desfășoare cadrul didactic pentru a realiza o implementare eficientă a conceptului
VAK în activitatea sa pedagogică. Majoritatea respondenților a observat, de
asemenea, lipsa instrumentelor care să permită utilizarea conceptului.
72% dintre respondenți au subliniat, de asemenea, că implementarea
conceptului VAK nu rezolvă toate problemele de învățare, în special la grupa de
vârstă antepreșcolară (1,5 - 3 ani), unde există diferențe semnificative de dezvoltare în
rândul copiilor.
De asemenea, se menționează (15%) că implementarea conceptului VAK este
o activitate pe termen lung pentru învățământul prescolar, deoarece necesită
revizuirea conținutului educațional actual și transformarea lui într-un conținut
diversificat însoțit de diversificarea instrumentelor utilizate în procesul pedagogic,
deci nu poate fi implementat într-un an. Așadar, evaluarea implementării conceptului
VAK poate fi realizată doar în câțiva ani.
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TURCIA

I.

PRINCIPALELE

CARACTERISTICI

ALE

ABORDĂRII

VAK,

COMPARATIV CU ALTE ABORDĂRI INOVATIVE
Se observă că pentru participanții la studiu, cea mai importantă caracteristică a
abordării VAK o constituie apropierea de teoria inteligențelor multiple, urmată de
implicarea activă a preșcolarilor în activitățile desfășurate. Această abordare
educațională corelată cu cea a inteligențelor multiple oferă indicii despre interesele,
abilitățile, stilurile de învățare ale copiilor.
Frecvența răspunsurilor este ilustrată în graficul de mai jos:

Principalele caracteristici ale abordării
VAK
conectarea cu teoria inteligențelor…
implicarea activă a preșcolarilor
educație individualizată la…
diferențierea comportamentelor…
promovarea activităților integrate
reflectarea asupra stilului de predare
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II.

CARACTERISTICILE

MATERIALELOR

UTILIZATE

ÎN

IMPLEMENTAREA ABORDĂRII VAK

Principalul avantaj al materialelor VAK este structura simplă și utilizarea clară
a acestora în procesul de învățare.

sunt simple și ușor de utilizat

sunt adaptate stilului de învățare al
copiilor

sunt bogate și diversificate
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Caracteristicile materialelor VAK
III. AMENAJAREA MEDIULUI EDUCAȚIONAL
Specialiștii care au participat la cercetare au subliniat clar necesitatea de a
dezvolta un mediu organizat în funcție de stilurile de învățare. Totuși, discuțiile
continuă deorece este necesar să se structureze clar tipurile de percepție la copii și să
se investigheze alte idei de dezvoltare a mediului educațional.
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trebuie să fie adaptat stilurilor de
învățare ale copiilor

trebuie să corespundă vârstei și
caracteristicilor dezvoltării fizice

trebuie să fie organizat simplu
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Caracteristicile mediului educațional

IV. GRADUL DE APLICABILITATE AL MODELULUI VAK ÎN FUNCȚIE
DE INTERVALE DE VÂRSTĂ
Respondenții au oferit o viziune clară că implementarea conceptului VAK
trebuie începută după vârsta de 3 ani, iar cele mai multe rezultate pot fi obținute la
vârsta cuprinsă între 5 și 7 ani. Este o realitate faptul că la această vârstă, copilul are
deja un tip de percepție dominant, iar procesul de învățare presupune și feedback.
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V. ROLUL PEDAGOGULUI/EDUCATORULUI ÎN ÎNVĂȚAREA ADAPTATĂ
METODOLOGIEI VAK

Metodologia VAK presupune rolul activ al cadrului didactic cu scopul de a
respecta diferențele de învățare. Rezultatul ambițios al evaluării VAK din perspectiva
educatoarei stabilește faptul că aceasta trebuie să aibă un nou rol - rol de observator și
nu să fie singura autoritate.

factor facilitator în manifestarea
stilurilor de învățare
evaluarea consistentă a tipului de
percepție
suport în dezvoltarea abilităților tiplui
de perceție nedominant
diversificarea activităților de învățare
abordarea diferențiată a predării
prezentarea graduală a informațiilor
punerea copiilor în situații concretintuitive
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Rolul pedagogilor în realizarea educației prin VAK
VI. CONSECINȚELE IMPLEMENTĂRII ABORDĂRII VAK ASUPRA
DEZVOLTĂRII COPILULUI
Personalul didactic intervievat arată că abordarea VAK are un impact direct
asupra nevoilor individuale de învățare și asupra comunicării dintre educatoare și
copil.
Frecvența acestor răspunsuri este ilustrată în graficul următor:
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împlinirea nevoilor individuale de
învățare
optimizarea comunicării
stima de sine pozitivă

sintaliatea grupului
asumarea rolului de expert
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Consecințele aplicării VAK asupra dezvoltării copilului
VII. EVALUAREA REZULTATELOR OBȚINUTE PRIN APLICAREA
METODOLOGIEI VAK
Cea mai folosită formă de evaluare a învățării pe bază de VAK o reprezintă
observația, care este strâns legată de rolul direct al pedagogului în procesul de
învățare.

observația
confecționarea de obiecte
fișe de relfecție
experimente
concursuri
0

5

10

15

20

25

Evaluarea rezultatelor obținute prin aplicarea metodologiei VAK
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VIII. ASPECTE ALE METODOLOGIEI VAK
Cea mai comună opinie cu privire la metodologia VAK constă în faptul că
aceasta presupune o muncă individuală foarte intensă pentru specialist, dar permite
construirea procesului de învățare în funcție de nevoile preșcolarilor.
IX. AVANTAJELE APLICĂRII METODOLOGIEI VAK
Cel mai mare câștig al implementării conceptului VAK este implicarea activă
a copilului în procesul de învățare. De asemenea, aceasta permite implicarea copiilor
introvertiți sau care au dificultăți de învățare.

implicarea activă a copilului
stimularea unicității individuale
metode de cunoaștere a copilului
proceduri clare
diversitatea conținuturilor
amplificarea competenței pedagogice
stimularea cognitivă prin implicarea
copiilor
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X.

DIFICULTĂȚI

ALE

IMPLEMENTĂRII

ABORDĂRII

VAK

LA

VÂRSTELE ANTEPREȘCOLARĂ ȘI PREȘCOLARĂ
Diferențele individuale apar nu numai prin intermediul stilurilor de învățare,
ci, de asemenea diferite grupuri de vârstă pot solicita un conținut de învățare
semnificativ diferit. Conceptul VAK este clar, dar este foarte greu de pus în aplicare
la grupe de vârstă foarte fragedă, cum ar fi copiii cu vârsta cuprinsă între 1,5 și 3 ani.
De asemenea, implementarea abordării cere profesionalizarea cadrelor didactice,
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deoarece procesul de învățare este dinamic și fiecare lecție poate aduce rezultate
diferite.

diferențele interindividuale

dificultăți în atenție

manipularea incorectă a obiectelor

verbalizarea excesivă
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ROMÂNIA

I.

PRINCIPALELE

CATACTERISTICI

ALE

ABORDĂRII

VAK,

COMPARATIV CU ALTE ABORDĂRI INOVATIVE
Ideea centrală a sintezei răspunsurilor la această temă este că, în cazul
abordării VAK, în comparație cu alte abordări inovative, educația se realizează
diferențiat, în funcție de predispozițiile personale ale copiilor care influențează
capacitatea acestora de a achiziționa informația, de a interacționa cu ceilalți copii dar
și cu pedagogul și de a participa la experiențele de învățare. Astfel, copiii se implică
activ în situațiile de învățare, explorând diferențiat materiale diverse, fapt ce
contribuie la dezvoltarea lor cognitivă, fizică și socio-emoțională. În acest context,
conținuturile și întreg demersul didactic trebuie organizat în maniera în care să
antreneze în mod specific modalitățile senzoriale ale copiilor. De asemenea, o altă
particularitate a acestei abordări se referă la comportamentele și mijloacele specifice
utilizate pentru stimularea acestor modalități de receptare și prelucrare a informației:
copilul vizual învață cel mai bine văzând, pornindu-se de la concret spre abstract prin
planșe, imagini, fotografii; abordarea auditivă se caracterizează prin utilizarea
limbajului paraverbal, reglarea tonului, a intonației, a vocii, iar stilul de învățare
kinestezic are succes în formarea deprinderilor de orice gen.
Toate aceste caracteristici îi permit cadrului didactic să reflecteze asupra
propriului comportament și să propună activități integrate care să respecte
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particularitățile de vârstă și individuale ale copiilor, inclusiv tipul de inteligență a
acestora.
Frecvența răspunsurilor este ilustrată în graficul de mai jos:
educație adaptată particularităților …
legătura cu inteligențele multiple
favorizarea activităților integrate
reflectarea asupra stilului de predare
comportamente diferențiate ale preșcolarilor
adaptarea demersului didactic - VAK
implicarea activă a preșcolarilor
0

2

4

6

8

10 12 14 16 18 20

Principalele caracteristici ale abordării VAK

II.

CARACTERISTICILE

MATERIALELOR

UTILIZATE

ÎN

IMPLEMENTAREA ABORDĂRII VAK
Mijloacele didactice utilizate în cadrul activităților cu preșcolarii sunt adaptate
bineînțeles stilului perceptiv al educabililor. Se pot evidenția o serie de materiale care
presupun elemente specifice pentru două sau chiar pentru toate cele trei stiluri de
învățare, dar și o serie de materiale specifice unuia sau altuia dintre acestea. Astfel,
soft-urile educaționale antrenează toate cele trei modalități senzoriale, deoarece copiii
vizualizează imaginile (obiecte, figuri, acțiuni, personaje etc.), aud descrierea
evenimentelor, datele problemelor, cerințele etc., dar sunt și puși în situația de a
acționa în mod concret pentru rezolvarea unor sarcini. De asemenea, vizionarea
filmelor sau teatrelor de păpuși antrenează stilurile vizual și auditiv.
Materialele specifice pentru fiecare dintre cele trei modalități senzoriale sunt:
•

Pentru stilul vizual: ilustrații, planșe, pliante, jucării, obiecte concrete etc.;

•

Pentru stilul auditiv: CD-uri cu povești sau cu descrierea unor fenomene ale

naturii, jocurile de rol, etc.;
•

Pentru stilul kinestezic: obiecte concrete utilizate în cadrul jocurilor de masă,

obiecte din natură etc.
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III. AMENAJAREA MEDIULUI EDUCAȚIONAL
Ambianța educațională trebuie să corespundă învățării diferențiate, astfel încât
toți experții (100%) care au răspuns la chestionar consideră că cea mai eficientă formă
de organizare a grupei este lucrul pe grupe în funcție de stilul de învățare al copiilor.
Fiecare grupă de copii trebuie să aibă amenajat un spațiu de desfășurare a activității,
să beneficieze de mijloace didactice și de sarcini de lucru adaptate stilului de învățare.
De asemenea, cei mai mulți dintre respondenți (72%) au subliniat și importanța
activităților individuale deoarece pe de o parte, fiecare copil este unic în manifestarea
unuia sau altuia dintre stilurile de învățare, iar pe de altă parte, vorbim despre
preponderența unui stil de învățare în același timp cu îmbinarea acestuia cu alte stiluri.
Mai mult decât atât, o parte dintre specialiști (60%) au amintit și eficiența activităților
frontale (realizate cu întreaga grupă), activități care să cuprindă elemente specifice
tuturor celor trei stiluri de învățare, antrenându-se în acest fel toate modalitățile
senzoriale. Concluzionăm așadar că părerea pedagogilor din învățământul preșcolar
subliniază importanța îmbinării formelor de organizare în eficientizarea actului
didactic în acord cu abordarea VAK.
IV. GRADUL DE APLICABILITATE AL MODELULUI VAK ÎN FUNCȚIE
DE INTERVALE DE VÂRSTĂ
Răspunsurile specialiștilor sunt redate în graficele următoare, în funcție de cele
trei intervale de vârstă:
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Aplicabilitatea modelului VAK la diferite intervale de vârstă
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Din datele ilustrate observăm că, după părerea respondenților, gradul de
aplicabilitate al abordării VAK în învățământul preșcolar crește odată cu vârsta
copiilor. Zona verde a graficelor (care arată nivelul ridicat de aplicabilitate) este cu
atât mai extinsă cu cât vârsta copilului este mai mare, iar zona albastră (care arată
nivel scăzut al aplicabilității) este prezentă doar la vârsta 1,5 – 3 ani. Putem presupune
că, în acest caz, gradul de aplicabilitate este în acord și cu posibilitatea determinării
stilului de învățare, dar mai ales cu nivelul manifestării predominanței/preferinței unui
anume stil de învățare în funcție de cele trei intervale de vârstă.

V. ROLUL PEDAGOGULUI/EDUCATOAREI ÎN ÎNVĂȚAREA ADAPTATĂ
METODOLOGIEI VAK
Respondenții au reliefat importanța conduitei pedagogilor în adaptarea și
aplicarea modelului VAK în educația preșcolarilor, propunând în acest context
următoarele roluri: proiectarea activităților și organizarea conținuturilor în funcție de
fiecare stil de învățare, încurajarea și facilitarea manifestării din partea copiilor a
propriilor preferințe în receptarea și prelucrarea informațiilor, intervenția discretă în
activitatea copiilor, stimularea formării deprinderilor de lucru în echipă a copiilor,
prezentarea graduală/secvențială a informațiilor pentru facilitarea însușirii acestora,
crearea unor situații de învățare concret-intuitive.

plasarea copiilor în situații concret-intuitive
prezentarea graduală a informațiilor
formarea deprinderilor de lucru în echipă
intervenție discretă
factor facilitator în manifestarea stilurilor…
diferențierea demersului didactic
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VI. CONSECINȚELE IMPLEMENTĂRII ABORDĂRII VAK ASUPRA
DEZVOLTĂRII COPILULUI
Cadrele didactice chestionate au evidențiat aspectele pozitive ale aplicării
modelului VAK asupra dezvoltării ulterioare a copiilor, printre cele mai importante
amintind: identificarea și satisfacerea nevoilor individuale de învățare, creșterea
încrederii în forțele proprii, o mai bună percepție conștientă pozitivă la nivelul
grupului (sintalitatea grupului), dezvoltarea capacității de comunicare și optimizarea
acesteia în cadrul grupului, valorificarea resurselor personale și dezvoltarea
sentimentului auto-eficacității prin asumarea rolului de expert în anumite domenii.
Frecvența acestor răspunsuri este ilustrată în graficul următor:

asumarea rolului de expert
optimizarea comunicării
stima de sine pozitivă
împlinirea nevoilor individuale de învățare
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Consecințele aplicării VAK asupra dezvoltării copilului
VII. EVALUAREA REZULTATELOR OBȚINUTE PRIN APLICAREA
METODOLOGIEI VAK
Realizarea evaluării rezultatelor obținute în urma aplicării are loc, după
părerea cadrelor didactice chestionate, în mod similar celorlalte abordări – fie ele
tradiționaliste sau inovative, deoarece sunt amintite metode variate precum teste,
experimente, analiza produselor activității, conversații pentru reactualizarea
informațiilor, concursuri, fișe de reflecție etc.
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Evaluarea rezultatelor obținute prin aplicarea metodologiei VAK

VIII. ASPECTE ALE METODOLOGIEI VAK
Conceptul metodologie se referă cu precădere la ansamblul de metode și
procedee didactice menite să ducă la îndeplinirea obiectivelor didactice. După cum se
observă din graficul de mai jos, răspunsurile subiecților cuprind o varietate de metode
și procedee didactice, de la cele tradiționale, până la cele moderne, activ-participative.
Se pare că cea mai frecvent aplicată metodă în cadrul educației diferențiate în funcție
de stilurile de învățare este observația, care constă în urmărirea atentă și sistematică a
unor fenomene, obiecte cu scopul cunoașterii acestora sau stimulării receptivității și a
nivelului de implicare în desfășurarea unor fenomene. Conversația – în mod deosebit
cea euristică – presupune un dialog între pedagog și copii, trezind interesul elevului
printr-un set de întrebări, ghidându-l în acest fel spre descoperirea unor realități.
Demonstrația, a cărei finalitate este reproducerea unor acțiuni sau învățarea unor
cunoștințe pe bază de suport intuitiv. Observăm că cele trei metode didactice amintite
până acum sunt specifice, pe rând, stilului vizual, auditiv și kinestezic. Alte metode
aplicabile în activitățile didactice care respectă stilurile de învățare ale copiilor sunt:
problematizarea, învățarea prin descoperire, experimentul, explicația, explozia stelară,
lectura după imagini, exercițiul, ciorchinele, metoda cubului, jocul didactic,
brainstormingul și călătoria misterioasă.
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Metodologia VAK
IX. AVANTAJE ALE ABORDĂRII VAK
Cunoașterea stilurilor de învățare ale copiilor și adaptarea demersului didactic
în funcție de acestea prezintă o serie de avantaje care asigură diferențierea și
individualizarea învățării, respectând și promovând astfel unicitatea copiilor.
Argumentele cadrelor didactice care au fost întrebate de ce ar trebui un pedagog să
aleagă abordarea VAK constau în primul rând în sublinierea caracterului activ al
implicării copilului în propria dezvoltare, în acest fel activitățile devenind mult mai
atractive, deoarece răspund preferințelor acestuia. Tot în acest context, sunt facilitate
multiple strategii de dezvoltare cognitivă prin explorarea mediului pe baza antrenării
modalităților senzoriale mai bine dezvoltate. Alte avantaje ale aplicării modelului
VAK sunt: dezvoltarea liberă și armonioasă a personalității copilului în funcție de
ritmul propriu și de trebuințele sale, dezvoltarea spiritului de observație, exersarea
unor tehnici și metode de cunoaștere a copilului și stabilirea clară a unor reguli și
proceduri care trebuie respectate.
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proceduri clare
metode de cunoaștere a copilului
stimularea unicității individuale
dezvoltarea spiritului de observație
stimularea cognitivă prin antrenarea…
atractivitatea activităților
implicarea activă a copiilor
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X.

DIFICULTĂȚI

ALE

IMPLEMENTĂRII

ABORDĂRII

VAK

LA

VÂRSTELE ANTEPREȘCOLARĂ ȘI PREȘCOLARĂ

manipularea incorectă a obiectelor
autocontrol scăzut
nu există dificultăți
verbalizare excesivă
diferențele individuale
rezolvarea sarcinilor de lucru
dificultăți ale atenției
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Dificultăți în realizarea educației prin VAK
Chiar dacă educația diferențiată în funcție de stilurile de învățare cunoaște o
varietate de avantaje pe care le-am evidențiat mai sus, este necesar să subliniem și o
serie de limite sau dificultăți care ar putea apărea pe parcursul aplicării acestei
abordări în învățământul preșcolar. Respondenții cercetării de față au subliniat în
primul rând dificultățile atenției care s-ar putea manifesta în primul rând la copii. Este
binecunoscut faptul că între 1,5 și 7 ani, atenția copilului este instabilă, extrem de
fluctuantă și ușor de distras de factorii din jur. Într-o astfel de situație, când se
lucrează diferențiat și fiecare grupă are alte sarcini de realizat, tot ceea ce fac ceilalți
copii, diferit de ceea ce face el, constituie potențiali factori perturbatori ai propriei
activități. În al doilea rând, această dificultate de concentrare a atenției s-ar putea
manifesta și la cadrele didactice care trebuie să-și orienteze simultan activitatea
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nervoasă asupra mai multor tipuri de activități. Alte dificultăți menționate de către
cadrele didactice care au răspuns la chestionar sunt: problemele care ar putea apărea
în rezolvarea sarcinilor de lucru în funcție de particularitățile de vârstă, diferențele
interindividuale chiar între copiii cu același stil de învățare, verbalizarea excesivă a
fiecărui tip de sarcină/activitate, dificultățile în autocontrolul comportamental la
vârstele mici, manipularea inadecvate a obiectelor etc. De asemenea, o altă parte
dintre respondenți a menționat că nu există nici o dificultate în aplicarea acestui tip de
abordare în învățământul preșcolar.
Prevenirea și ameliorarea dificultăților care ar putea interveni în desfășurarea
actului didactic reprezintă o responsabilitate majoră a pedagogilor, care prin măiestrie
didactică, transformă potențialele dificultăți în adevărate provocări, făcând posibilă, în
acest fel, amplificarea avantajelor și beneficiilor aplicării abordării VAK în calitatea
demersului didactic și în planul dezvoltării copiilor.
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IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI VAK –
REZULTATE PRELIMINARE
Nistor Luciana (profesor pentru învățământul preșcolar, gradul didactic I)
Abordarea

și

aplicarea

educației

diferențiate

prezintă

avantaje

considerabile atât pentru copii, cât și pentru cadrele didactice, deoarece copiii au
stiluri de învățare diferite, iar prin abordarea VAK, educatoarele reușesc să
transmită și să-i determine pe copii să acumuleze noile cunoștințe mult mai rapid și
pe o durată îndelungată, folosindu-se de stilul de învățare al fiecărui copil,
individualizând astfel învățarea..
În anul școalar 2015-2016, am aplicat metodologia VAK la nivelul grădiniței
în care ne desfășurăm activitatea și am desfășurat activități care au avut la bază
învățarea bazată pe cele trei simțuri – văz, auz și kinestezic. S–au ales carduri cu
aplicabilitate pe cele trei nivele de vârstă (1,5-3 ani; 3-5 ani; 5-7 ani) și s-au
desfășurat experimente, după cum am precizat, bazate pe cele trei simțuri (VAK). În
urma acestor activități de învățare am constatat că preșcolarii au fost mult mai atrași
de noile cunoștințe, faptul că au fost implicați direct în activitate și că și-au putut
alege modul de învățare, i-a făcut să participe activ, observând mult mai ușor
anumite particularități, dorind să participe și la experimentele realizate la alt simț
(spre exemplu, copiii care au vizionat PPT-uri cu Sistemul Solar, au dorit să participe
și la experimentul cu mișcarea de rotație a Pământului sau la modelarea sau
realizarea planetelor). Am sesizat că preșcolarii au fost atrași fie un singur simț, fie
au ales să participe la experimentele desfășurate și la celelalte simțuri, făcându-i pe
unii dintre ei să înțeleagă și să sedimenteze mult mai bine informația.
Putem preciza că preșcolarii au acumulat cunoștințele mult mai ușor,
observațiile acestora fiind extrem de precise, iar întrebările clare. Faptul că au putut
alege modul de învățare i-au făcut să fie mult mai relaxați, determinându-i să
participe activ și conștient la activitate.
Așadar, în urma aplicării VAK la activități, am constatat că avantajele
acestei abordări sunt multiple, învațarea se face pe grupe de vârstă, individualizat,
activitățile sunt mult mai atractive, copiii acumulează mult mai repede cunoștințele,
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folosindu-se de stilul propriu de învățare (vizual, auditiv sau kinestezic), dezvoltândule simțurile, competitivitatea și creativitatea, aceștia implicându-se direct în activități.
Educatoarele au reușit să cunoască mult mai bine copiii și au adaptat
informațiile și materialele didactice fiecărui copil în parte, în funcție de capacitățile
fiecăruia și de stilul de învățare, stabilind reguli, tehnici, sarcini și proceduri pentru a
le veni în ajutor preșcolarilor în activitățile instructiv-educative.
Centrele de învățare au fost mult mai variate, materialele, metodele și
tehnicile de lucru mai diverse, ceea ce a dus la dezvoltarea simțului de observație la
copii.
Principalul dezavantaj al aplicării VAK în sistemul de învățământ
românesc, având în vedere numărul mare de preșcolari, a fost lipsa unui control
permanent asupra copiilor, ceea ce a dus la o verbalizare excesivă din partea
acestora și la pierderea atenției, acești factori ducând la neîndeplinirea sarcinilor
impuse sau la manipularea greșită o obiectelelor, a materialelor.

Panainte Anda Anamaria (educatoare)
Suntem diferiţi, deci învăţăm diferit. Aceasta este premisa de la care se
pornește atunci când observi că preșcolarii tăi au tendința de a percepe mai ușor
informațiile transmise sub forme distincte, fie vizual, fie auditiv, fie kinestezic.
Descoperirea stilului predominant de învățare al unui copil de către cadrul didactic
are o mare importanță în ușurarea transmiterii informației.
Programul educativ bazat pe abordarea VAK, a avut un rol esenţial în
desfășurarea activităților, dar și în transmiterea cât mai eficientă a informației.
Aplicarea concomitentă a metodelor bazate pe VAK a permis înțelegerea informației
de către toți preșcolarii, în funcție de stilul dominant propriu de învățare. Acest
proiect a deschis o nouă perspectivă asupra metodelor de predare și asupra învățării,
dar totodată, a declanșat interesul tuturor copiilor de a participa intens la activitate.
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Fînaru Bonny Mary Ella (profesor pentru învățământul preșcolar, gradul didactic I)
Învățarea bazată pe simțuri este o modalitate excelentă de abordare a
noilor cunoștințe și de consolidare a acestora. Copiii sunt atrași de mediul
înconjurător, iar faptul că învațarea este bazată pe lucrurile concrete și că își pot
alege modalitatea senzorială de învățare preferată, îi determină să acumuleze mult
mai repede informațiile, acestea fiind de lungă durată. Trebuie avut în vedere și
faptul că există diferențe interindividuale între copii (chiar și la același stil de
învățare), precum și particularitățile de vârstă ale copiilor, iar acest fapt poate duce
la o abordare greșită, făcându-i pe copii neatenți și gălăgioși, ceea ce face ca
procesul intructiv-educativ să fie perturbat.

Zaharia Ana (profesor pentru învățământul preșcolar, gradul didactic I)
Învățarea se face mult mai ușor prin abordarea VAK deoarece preșcolarii
sunt implicați direct, procedurile de îndeplinire a sarcinilor sunt clare, iar activitățile
sunt mult mai atrăgătoare dacă sunt bazate pe informații și lucruri concrete.
Deși în actul de predare se folosesc toate cele trei abordări VAK, învățarea
se bazează pe cele trei simțuri – kinestezic, audiv și visual- o parte dintre copii este
stimulată doar de unul sau două dintre simțuri, din aceste motive cadrele didactice își
vor proiecta activitățile având în vedere cerințele fiecărui copil în parte, axându-se
pe materiale și sarcini de lucru care să-i atragă și să-i determine pe aceștia să
acumuleze cât mai multe cunoștințe și să le facă învățarea cât mai plăcută.
Așadar actul didactic trebuie întocmit cu măiestrie luând în considerare
particularitățile de vârstă și individuale ale fiecărui copil pentru a-i ajuta la
acumulararea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor, axându-ne pe cele trei
stiluri de învățare, fie separat, fie intercalate.

Chirvase Daniela Alina (profesor pentru învățământul preșcolar, gradul didactic I)
În urma aplicării la grupa mică a unor fișe experimentale bazate pe
abordarea VAK în învățământul preșcolar am remarcat faptul că educația în funcție
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de stilurile de învățare mi-a dat posibilitatea să plasez copilul în centrul procesului
de învățare, să creez fiecare element al demersului didactic pentru și în interesul
copilului. Mi-a permis să-mi autoevaluez propriul stil de predare în raport cu
rezultatele preșcolarilor și cu modul în care aceștia se vor adapta mediului școlar. De
fapt, grădinița reprezintă intermediarul dintre familie și școală, cadrul didactic fiind
obligat să facă totul pentru ca această trecere să fie cât mai ușoară. Consider că
această abordare pedagogică m-a ajutat să identific cu o mai mare precizie punctele
tari și punctele slabe ale activitații mele didactice, permițându-mi o mai bună
cunoaștere a preșcolarului, dar și o mai bună comunicare cu acesta.
Dintre fișele aplicate pot aminti următoarele:
1. „Sistemul solar” – activitatea a fost structurată în trei etape
corepunzătoare celor trei simțuri, fiecare presupunând sarcini
distincte. Astfel, copiii au avut mai întâi de vizionat un material PPT și
au răspuns unor întrebări. Apoi, au ascultat un cântecel despre
sistemul solar și l-au redat. În ultima etapă au avut de modelat, fiind
împărțiți în trei grupe, Soarele, Luna și Pământul. În urma aplicării
acestei fișe experimentale, am observat că preșcolarii și-au completat,
de la o etapă la alta, informațiile despre sistemul solar. Cea mai
importantă etapă mi s-a părut cea kinestezică când copiii au trebuit să
aplice și să fructifice informațiile primite. A fost momentul în care
informația primită a fost percepută ca ceva real și nu doar
informațional. Cu alte cuvinte, copilul a transmis mai departe ceea ce
a primit. Fiind vorba despre copii de trei ani, am fost nevoită să aplic
astfel experimentul, aceștia având o atenție deficitară și de scurtă
durată. Pe parcursul acestui experiment am observat ce impact
puternic au avut asupra copiilor imaginile powerpoint, fiind viu
colorate și animate. Deja, după această etapă știau să identifice
culoarea, forma și mărimea fiecărei planete. În urma celei de-a doua
etape, copiii au reținut denumirile planetelor. Cea de-a treia etapă,
cea kinestezică, a fost mai mult o autoevaluare a activității, când copiii
mi-au dat feedback-ul informațiilor primite și a modului în care am
reușit să le captez atenția. M-a ajutat să înțeleg unde ar trebui să mai
modific strategia didactică și cu ce.
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2. „Vulcanii”- prin realizarea acestui experiment am urmărit fixarea
cunoștințelor despre mediul înconjurător (forme, culori, elemente), dar
și a modului în care se produce lava unui vulcan. Astfel, mai întâi au
văzut un film despre cei mai mari vulcani ai lumii și despre momentul
în care au erupt. Apoi, au ascultat informații generale despre vulcani
și a fenomenelor care produc lava. În ultima etapă, au încercat să
creeze un minivulcan. Prima echipă a pregătit materialele și spațiul de
lucru. A doua echipă a construit vulcanul din plastilină. Cea de-a treia
echipă au adăugat în ,,vulcan” acuarelele și bicarbonatul de sodiu.
Practic fiecare echipă a completat-o pe cealaltă, aducându-i doar
câteva îmbunătățiri. Am observat că faza kinestezică a incitat cel mai
mult interesul copiilor pentru că și-au adus propriul aport. Momentul
în care a ,,erupt vulcanul” a fost practic răsplata primită de ei pentru
munca depusă, dându-mi astfel posibilitatea realizării unei evaluări și
autoevaluări imediate.
La acest experiment am întâmpinat dificultăți în procurarea materialelor de
lucru fiind mai costisitor decât anteriorul. Am remarcat faptul că pregătirea
activității necesită mai mult timp decât o activitate obișnuită, dar și faptul că
preșcolarii au fost mult mai atrași, mai antrenați, mai captivați, mai receptivi decât în
activitățile comune. Mi s-a reconfirmat faptul că este necesar să cunosc copilul și să
găsesc metodele prin care el reacționează și receptează cel mai bine noile informații.
Și cum altfel îl puteam face cât mai bine să reacționeze pozitiv decât prin faptul că
i-am dat ceea ce a vrut să vadă, să asculte ceea ce a dorit să audă și să facă ceea ce
i-a plăcut. Copilul este ca un burete ce poate absorbi tot ce i se oferă și reține ceea ce
este cu adevărat necesar. Modalitatea în care îi transmitem informațiile despre nou,
despre ceea ce îl înconjoară este esențiala, și cum altfel poate cunoaște mai bine
mediul înconjurător decât prin propria interacțiune cu acesta?

Romanic Roxana (profesor pentru învățământul preșcolar)
Consider esențială cunoașterea particularităților de dezvoltare proprii
preșcolarului, în calitate de subiect al educaţiei. Inadecvarea metodelor de instruire
la psihologia celui care învaţă ramâne una din cauzele principale ale eşecului şcolar.
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De aceea, proiectarea didactică trebuie să țină cont de nivelul grupei, sarcinile
didactice fiind adaptate fiecarui copil în parte. Fiecare copil participă la ascultarea
unui text. Doar câțiva vor reda întocmai cele auzite, unii dintre ei vor reține o mare
parte, iar majoritatea vor reține doar câteva aspecte. Noi trebuie să urmărim
progresul fiecărui copil în raport cu el însuși și nu raportându-l mereu la alții.
Atunci când copilul vede, imaginea îi ramâne întipărită în minte, atunci când aude
cuvintele îi răsună în urechi, iar atunci când face cu mâna lui acel lucru informația îi
ramâne pentru totdeauna în comportamentul său.
Voronenko Liene (manager grădiniță)
Predarea conform abordării STEM în învățământul preșcolar a fost aplicată
deja de ani de zile. Acesta cere din partea specialistului a transforma conținutul
complex într-un simplu și a-l păstra atractiv pentru fiecare copil. Am constatat că, de
asemenea, implementarea conceptului VAK duce la această "simplificare" crucială,
iar obiectivle educaționale sunt îndeplinite prin activități integrate, adaptate
particularităților și nevoilor preșcolarilor.
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AUTORI

Development Centre 4 Family este o instituție de învățământ preșcolar din
Letonia, Riga, specializată în dezvoltarea metodologiilor de predare inovatoare legate
de integrarea nevoilor de îngrijire și învățare în procesul educațional. Instituția este
specializată în integrarea abordării STEM în programele de învățământ, precum și în
dezvoltarea unor instrumente pedagogice eficiente. Este recunoscută expertiza
acesteia în dezvoltarea și implementarea unor programe educative și sociale de
integrare a copiilor în sistemul de educație și îngrijire timpurie.
Unitatea deține trei grupe de copii cu vârste de la 1,5 la 7 ani împărțiți în
funcție de nevoile și abilitățile acestora.
Personalul grădiniței nu numai că implementează activități de învățare, ci
oferă, de asemenea, consultații și cursuri de formare altor cadre didactice din
învățământul preșcolar în domeniul metodelor de predare. Instituția are o colaborare
strânsă cu alte instituții de învățământ preșcolar din Letonia, dar și cu școli care oferă
toate programele de dezvoltare pe termen lung pentru un proces adecvat de educație a
copiilor.
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Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” este una dintre cele mai vechi școli
pedagogice din România (1870), situată în Bârlad, județul Valui. Este singura
instituție de învățământ pedagogic din județ, așadar rolul său în comunitate este foarte
important.
Liceul școlarizează 820 copii, 120 dintre aceștia fiind preșcolari, iar ceilalți elevi de liceu (15-19 ani) ce studiază la filiera vocațională (profil pedagogic, artistic și
sportiv) și teoretică. Grădinița din cadrul liceului este grădinița de aplicație pentru
profilul pedagogic, ceea ce presupune desfășurarea practicii pedagogice într-un mod
intensiv. Activitățile din grădiniță sunt observate de elevii din clasele a IX-a și a X-a
de la profilul pedagogic, apoi acestea sunt susținute de către elevii din clasele a XI-a
și a XII-a sub atenta coordonare a profesorilor metodiști și a educatoarelor, în cadrul
practicii pedagogice. Elevii de la acest profil studiază pentru a deveni educatoare
și/sau învățători, astfel încât ei se bucură de cooperarea cu cele opt educatoare cu
expertiză în pedagogia preșcolară.
Cadrele didactice calificate și cu experiență desfășoară permanent diverse
activități

pentru a răspunde nevoilor preșcolarilor,

adaptând

curricula la

particularitățile lor individuale și de vârstă. Acestea au fost alese pentru experiența
lor, pentru a răspunde adecvat nevoilor preșcolarilor și a constitui modele profesionale
pentru elevii cu care cooperează.
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Yalova pre-school a fost înființată în anul 2005. Există 12 săli de clasă, o sală
de teatru, o cameră engleză, un laborator științific, o sală de jocuri mintale și șah, o
sală de sport, trei săli de mese, o bucătărie, un magazin, o sală de arhitectură, un
cabinet al directorului, un cabinet al directorului adjunct și un spațiu pentru copiii mai
mici (0-36 de luni). Grădina are o suprafață de 500 m2, în care se pot planta fructe și
legume, în care există adăposturi pentru animale și o piscină cu nisip.
Personalul este alcătuit din douăsprezece cadre didactice, un director, un
director adjunct, un agent de pază, trei specialiști responsabili de îngrijirea copiilor,
un bucătar și un bucătar asistent.
Educația se realizează în programul dimineața - după-amiază între orele 08.0018.00. Există un club pentru copii și pentru lucrul cu părinții. Sunt înscriși 70 de copii
în vârstă de 4 ani și 150 de copii de 5 ani.
Preschool Paasuke este o instituție de învățământ preșcolar din Valga,
Estonia. Aceasta are o specializare în învățarea profundă a limbii, deoarece oferă
programe bilingve. Unitatea dezvoltă instrumente pedagogice care să ofere un proces
de învățare eficient atât în limba estonă, cât și în limba rusă.
Orientările de bază ale activităților din această instituție sunt cooperarea cu
părinții și activitățille în aer liber.
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