Acest material a fost elaborat de educatoarele Ioana Delia Decean, Loredana Stan si
Andreea Daian de la Grădinița nr.12 Step by Step Alba Iulia, împreună cu director
Veronica Suciu

AMENAJAREA SPAȚIULUI EDUCAŢIONAL
Categoriile diferite de activități la care participă copilul în grădiniță, de la activități de
învățare pe domenii experiențiale, liber alese, activități pentru dezvoltarea personală sau
activități din cadrul rutinelor și tranzițiilor, trebuie astfel organizate încât să asigure coerență
în timp și să susțină calitatea tuturor serviciilor adresate preșcolarilor.
Organizarea activităţii de învăţare în condiţii de distanţare fizică este o sarcină dificilă,
dar pe care o putem privi ca pe o provocare profesională. Cu inventivitate, deschidere și
fundamentare pedagogică adecvată, pot fi identificate resurse metodologice inedite, astfel
încât, prin organizarea corectă a spațiului interior, să stimulăm copilul în formarea de noi
rutine, în dezvoltarea abilităților socio-emoționale, chiar în contextul evitării interacțiunii
fizice directe.

PRIMIREA ÎN SALA DE GRUPĂ
Copiii sunt fericiţi atunci când sunt întâmpinaţi cu entuziasm la grădiniţă şi primesc
atenţia celor din jur, exprimată printr-un salut adecvat, prietenos, plin de bucuria revederii.
Pentru a obişnui copiii să salute atunci când își întâlnesc colegii, la intrarea în sala de
grupă pot fi afişate imagini cu diferite forme de salut, iar dintre acestea fiecare îşi va alege
modul preferat de a saluta. Majoritatea saluturilor tradiționale presupun atingerea mâinilor
(fig.1), modalitate care acum va trebui evitată. Educatoarele pot modifica imaginile cu
saluturile care presupun atingerea, cu noi modele distractive de salut la distanţă (ex. fig. 2).
De asemenea, putem face un exerciţiu prin care să obişnuim copiii cu noile saluturi şi
să îi invităm să inventeze ei noi saluturi distractive (dansând, prin diferite gesturi cu mâinile).
Astfel, panoul poate să fie completat cu fotografiile copiilor exemplificând aceste saluturi. În
plus, exercițiul este un prilej pentru copii de a exersa modalități de exprimare a afecțiunii față
de cineva, a atitudinii prietenoase, fără a stabili contact fizic.
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AFIŞAREA REGULILOR NOI
Asigurarea unui mediu în care copilul să se simtă în siguranță este o condiție absolut
necesară susținerii dezvoltării lui armonioase, pe plan cognitiv, fizic și socio-emoțional. Întrun astfel de context copilul are încredere, manifestă curajul de a se implica în relații, în
activități noi împreună cu ceilalți. Unii copii au nevoie de mai mult timp pentru adaptarea la
grădiniță şi/sau pentru acceptarea regulilor din colectivitate.
În contextul adaptării la grădiniță, copiii pot experimenta destul de frecvent emoții
negative. Debutul acestei perioade, de frecventare a grădiniței, impune copilului și
respectarea unor reguli proprii acestui mediu, reguli la care acum se adaugă și noi
reglementări privind protejarea sănătăţii în contextul post pandemie. Modul în care aceste
reguli sunt comunicate copilului precum și modul în care noile modele de conduită sunt
învățate și exersate sunt extrem de importante pentru acceptarea lor, fără experimentarea
de emoții negative. Toate regulile recomandăm să fie exprimate verbal şi prin imagini astfel
încât să asigure un sentiment de securitate și stare de bine a copiilor şi să nu fie asociate cu
interdicţii şi sentimente negative.
Propunem ca reprezentări vizuale ale regulilor şi gesturilor specifice acestei perioade
să fie afişate la intrarea în sala de grupă, dar şi în mai multe locuri din clasă, astfel încât să se
afle mereu în atenţia copiilor și să se poată apela foarte ușor la acestea, în diferite momente
pe parcursul zilei. Imagini ale gesturilor-barieră 1pot fi afișate și în grupurile sanitare ale
copiilor.

Sursa: https://www.vice.com/ro/article/v74n4j/copiii-din-romania-explica-coronavirus
Sursa: https://coinbebe.fr/gestes-barrieres-coeur-artiflo/
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Gesturi-barieră: distanțarea fizică (distanța minimă, recomandată de Ministerul Sănătății între două persoane,
de cel puțin 1 m); evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor și gurii; strănutul în pliul cotului/batista de unică
folosință; evitarea contactului fizic direct cu cei din jur.
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După discutarea noilor reguli cu copiii, explicându-le care e scopul lor și cum ne ajută
în păstrarea sănătății, le putem valorifica și în activitățile pe centre: le putem solicita copiilor
să coloreze imaginile, să le decupeze, să le lipească pe alte suprafețe, astfel încât conținutul
acestora să fie mult mai ușor acceptat și însușit.

ORGANIZAREA COPIILOR PE ECHIPE DE LUCRU
În condiţii normale de activitate, luni, la întâlnirea de dimineaţă, se stabileşte
repartiţia copiilor pe echipe de lucru, în funcție de numărul de copii prezenţi. După modelul
francez, la Grădinița 12 Alba Iulia utilizăm culorile
pentru denumirea şi departajarea echipelor (de
exemplu: grupa roșie, grupa galbenă, grupa albastră,
grupa verde), pentru că am considerat că raportarea
la culoare este mai simplă, iar pe copiii de grupă mică
îi ajută să-şi fixeze culorile primare. Grupele pot fi
constituite după criteriile care i se par mai potrivite
fiecărei educatoare şi pot primi orice alte denumiri.
În plus, pentru că întoarcerea la grădiniţă se face
după o perioadă lungă şi stresantă pentru toate familiile și inclusiv pentru copii, considerăm
că ar fi util să lăsăm copiii să se grupeze după prietenii, acomodarea lor la noile rutine putând
fi astfel mai uşoară.
În funcţie de condiţiile de sănătate impuse (distanţarea fizică, boli sezoniere etc) sau
de nevoile educative, copiii pot să lucreze în aceeaşi echipă mai mult timp: o lună, un
semestru, pe durata unui proiect tematic. Pentru a-i ajuta să își identifice mai ușor colegii din
grupele de lucru, pe panoul cu întâlnirea de dimineaţă sunt afişate grupele cu fotografiile
copiilor, astfel încât, oricând are nevoie, copilul îşi poate identifica propria fotografie, colegii
de echipă și grupa din care face parte.
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Tipuri de afişaj utilizate pentru grupe:

Organizarea copiilor în echipe de lucru stabile oferă o serie de avantaje:
● putem gestiona mai uşor grupa de copii,
● limităm contactul direct cu ceilalţi copii din grupă,
● grupurile mici permit creșterea interacțiunii/comunicării dntre copii,
● putem organiza mai ușor jocuri sau activităţi de cercetare,
● gestionarea materialelor precum cutii de acuarele, jocuri de masă, devine mai ușoară,
● trecând de la grup la grup, unde fiecare copil este implicat în munca lui, educatoarea
identifică imediat nevoile fiecăruia,
● educatoarea se poate stabili cu grupul care are nevoie cel mai mult de îndrumare,
● oferim copiilor posibilitatea de a-și cunoaște mai bine colegii din echipa din care face
parte.
Pentru fixarea apartenenţei la o grupă, copiii pot primi ecusoane cu fotografiile și/sau
numele lor, având marcate şi culoarea grupei din care fac parte.
Exemple de ecusoane:
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ARANJAREA
PENTRU ACTIVITĂŢILE

MOBILIERULUI
DE GRUP

(Întâlnirea de
experienţiale în grup

dimineaţă, activităţi
mare)

Pentru
întâlnirea de dimineaţă
şi pentru alte activităţi care necesită reunirea copiilor în grup mare, este indicat să avem o
zonă fixă cu marcarea pe podea a poziţiilor unde se pot aşeza copiii. Pentru marcare putem
utiliza cifre, figuri geometrice, desene din autocolant sau hârtie laminată care să permită
curăţarea suprafeţei fără ca acestea să se desprindă de pe podea.
Dispunerea se poate realiza pe două rânduri, intercalate, cu păstrarea distanţei de 1,5
m sau sub formă de sală de spectacol (pe mai multe rânduri în adâncime), în funcţie de
mărimea sălii de grupă. Dacă grupa este numeroasă, întâlnirile de grup se pot face cu jumătate
din efectiv (două grupe participă la activitatea de grup şi două grupe desfăşoară activităţi
independente pe centre, urmând ca acestea să se schimbe). Educatoarea poate prezenta
noua aranjare într-o formă atractivă printr-o poveste, o comparaţie, astfel încât copiii să o
accepte cu plăcere.
Scăunelele pot fi personalizate cu fotografia copilului sau cu un însemn individual,
astfel încât fiecare copil să folosească acelaşi scăunel, pe care să pună mâna doar el. Prin
faptul că trebuie să-şi mute scaunul în timpul zilei în locurile în care îşi desfăşoară activitatea
(la fiecare centru sau la locul de regrupare) copilul îşi dezvoltă treptat deprinderi de ordine,
de autogospodărire, de grijă faţă de obiectele proprii, îşi întăreşte musculatura).
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În locul scăunelelor, sau alternativ în funcţie de activitate, se pot folosi saltele de
izopren personalizate, care la sfârșitul zilei pot fi dezinfectate cu uşurinţă. Putem implica și
copiii în realizarea unor marcaje personalizate care să fie folosite în sala de grupă, sau pentru
lucrurile personale. Aceasta este o modalitate prin care copiii vor accepta mai uşor
distanţarea şi vor internaliza noile reguli.

Exemple de marcaje
realizate de copii

Exemple de marcaje
realizate de copii
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ORGANIZAREA CENTRELOR DE ACTIVITATE

Cooperarea începe cu munca de grup, dar, apropierea obișnuită nu este încă posibilă.
Pentru a asigura starea de bine a copiilor, aranjamentul meselor și scaunelor din sala de grupă
trebuie să satisfacă cel puțin trei condiții: să încurajeze mai multe forme de cooperare, să
permită parcurgerea unui anumit traseu pentru a se întâlni cu un prieten sau cu educatoarea
și să reducă încrucişările cu copiii din celelalte grupuri.
Sugestiile de mai jos prezintă aranjamente pentru grupuri mici de patru-cinci copii, cu
mese aşezate la cel puțin un metru distanță și dispuse astfel încât fiecare copil să lucreze
singur, dar să comunice cu partenerii săi şi să aibă acces la informații. Activităţile trebuie să
fie astfel proiectate încât educatoarea să nu circule foarte des printre copii.
❖ La anumite intervale de timp, marcate printr-o tranziție (realizată prin sonerie, cântec
ritmat, bătăi din palme, clopoțel) grupele de copii se vor roti la centrele deschise în ziua
respectivă. Fiecare copil își va muta scăunelul marcat cu poza lui la centrul unde își
găseşte culoarea ecusonului.
❖ Mobilierul şi suprafeţele din centre vor fi dezinfectate înainte de intrarea noului grup.
Trusele de construcţii pot fi schimbate sau dezinfectate cu spray dezinfectant 2. Pentru
trecerea de la o grupă la alta pot fi stabilite trasee marcate pe sol cu ajutorul unor benzi
colorate care separă intrările și ieșirile grupurilor. Pentru a face distractive
ieşirile/intrările din centre se pot stabili jocuri de mişcare pe muzică (de exemplu: de la
Centrul artă spre Centrul de materiale de construcţie se merge pe lângă pătuţuri pe
vârfuri cu mâinile sus - „Uriaşul”, iar de la Centrul de alfabetizare la Centrul de joc de
rol, copiii merg pe lângă mesele de lucru sărind ca iepuraşii etc.).
Centrul JOC DE ROL

Pentru limitarea numărului de copii la un centru,
precizăm/afişăm grupa care va intra în centrul respectiv sau
putem stabili numărul maxim de copii care au voie în acel
centru, afișând cifra corespunzătoare într-un loc vizibil.
Acest număr poate varia în funcție de efectivul de copii
prezenți, de spaţiul existent la centru, de organizarea
mobilierului.
În condițiile distanțării și atunci când nu avem suficiente mese, pentru a delimita
suprafața de lucru a fiecărui copil, putem folosi separatoare transparente care facilitează
contactul vizual între copii, permit comunicarea şi în acelaşi timp asigură spaţiul personal
securizant. Separatoarele pot fi confecționate din plexiglas transparent care permite copiilor
să se vadă şi să comunice (nu este periculos nefiind casant). Pentru a putea fi folosite la

2

Măsurile de igienă aplicate în unitate și în sala de grupă vor respecta întocmai documentele emise de
Ministerul Sănătății și Ministerul Educației și Cercetării, ordinele comune care vor fi publicate în vederea
reluării cursurilor față în față.
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nevoie, noi, educatoarele de la Grădinița 12 Alba Iulia, am improvizat aceste geamuri
separatoare din capace de cutii de plastic incolor.

O altă modalitate este delimitarea spațiului de joacă pe podea. Putem trasa forme
geometrice folosind bandă adezivă simplă sau colorată. Copilul se aşează în locul în care
găseşte culoarea similară ecusonului și se poate juca în spaţiul astfel delimitat, așezat pe
salteaua de izopren. Jocurile propuse în acest centru pot fi adaptate perioadei pe care o
traversăm pentru ca preşcolarii să înţeleagă de ce trebuie să lucreze doar în spaţiul propriu şi
de ce nu au voie să schimbe jucării între ei (ex: De-a magazinul online, La coafor cu păpuşa,
Fiecare copil are camera lui etc.).
Dacă inițial delimitarea spațiului pe podea o face echipa de educatoare, după conștientizarea
necesității spațiului personal, copiii pot contribui la crearea acestor spații (propunând
diverse forme, delimitându-le cu bandă adezivă).

Centrul MATERIALE DE CONSTRUCȚIE și MATEMATICĂ/JOCURI MANIPULATIVE
Şi la acest centru putem delimita spațiul de care dispunem, trasând
forme geometrice pe podea cu ajutorul benzii adezive, sau sub formă de
pătrate cu suprafaţa de 1 mp.
Pe fiecare formă geometrică/spaţiu delimitat, copilul își găseşte
culoarea similară ecusonului și așezat pe podea sau pe saltea de izopren
lucrează cu trusa proprie. Trusele de construcţii puse la dispoziţia copiilor
trebuie să fie din materiale plastice care să poată fi uşor dezinfectate.
Delimitarea este doar spaţială, copiii stau în poziţii care să permită
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comunicarea şi să se vadă unii pe alţii. Pentru a
confortul psihic şi starea de bine a copiilor pot fi
jocuri care să explice delimitările - Birourile
constructorilor.

asigura
improvizate

În condițiile renunțării la covor, copiii pot să
saltele de izopren.

utilizeze

În cazul jocurilor cu truse cu material mărunt, dacă preșcolarii vor lucra la măsuțe, vom folosi
aceleași separatoare ca și la centrul descris mai sus.

Centrul ALFABETIZARE / BIBLIOTECA
La acest centru se pot folosi ca suport de lucru măsuțele, podeaua, dar şi tăbliţe
Montessori etc. În cazul măsuțelor, utilizăm aceleași separatoare transparente, pentru
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distanțare, iar pentru podea formele geometrice sau
desene diverse pe podea (sub formă de carte, desene
din poveşti), covoraşe de izopren pe care pot citi pe
burtă sau scaune improvizate (cutii, coşuri etc.).
Fiecare copil va dispune de o cutie proprie
personalizată, dotată cu cele necesare desfășurării activităților la acest centru
și nu numai. Cutia trebuie să fie astfel aleasă încât să poată fi ușor de
manipulat atât de copii cât și de personalul de îngrijire, să poată fi
dezinfectată la nevoie. Fiecare copil îşi poate personaliza cutia utilizând poza,
desene, numele, mai ales la grupele mai mari unde copiii pot să-şi scrie numele sau să şi-o
decoreze.
Este important ca fiecare copil să cunoască regulile specifice acestui centru.

Centrul ARTĂ

10
PEDAGOGIE PRIETENOASĂ – Abordări în context pandemic
Pachet de resurse realizat de profesioniști din serviciile de educație timpurie participanți în
proiectul România crește cu tine, coordonat de Centrul Step by Step
August 2020

La acest centru se folosesc în general măsuțele ca
suport de lucru, unde vor fi plasaţi unu - doi copii. În
cazul în care sunt doi copii la masă, se folosesc
separatoarele transparente pentru distanțare. Fiecare
copil își folosește instrumentele de lucru din cutia
proprie. Pentru a economisi suprafața de lucru, cutia
poate fi așezată sub scaun sau sub masă. Copiii se aşază
pe scăunele cu faţa spre ceilalţi copii ca să poată
comunica despre ceea ce lucrează. Pentru a realiza o lucrare colectivă ei trebuie să stabilească
ce desenează/pictează fiecare, astfel încât atunci când lucrările sunt reunite să aibă coerenţă.

Note:
1. Materialul de față s-a concentrat pe organizarea și reorganizarea activităților cu preșcolarii în
spațiul interior cu păstrarea distanțării fizice dintre copii. În perioada următoare este de
dorit ca fiecare educatoare să valorifice spațiul în aer liber și o parte importantă dintre
activități să se desfășoare afară.
2. Recunoaștem dificultatea distanțării fizice în cazul copiilor preșcolari. Totuși, minimizarea
contactelor și menținerea distanței vor fi promovate constant de educatoare, prin modul de
organizarea al activităților față în față și cu sprijinul părinilor. Considerăm că una dintre
modalitățile de a menține distanța fizică în activități, jocuri și rutine este prin implicarea
copiilor, responsabilizarea lor să rămână în anumite grupuri, sprijinirea acestora să perceapă
și să-și reprezinte spațiul personal.
3. De un real ajutor în respectarea noilor reguli de organizare vor fi părinții și familia; aceștia
trebuie implicați în cunoașterea noilor reguli și a modalităților lor de implementare.

11
PEDAGOGIE PRIETENOASĂ – Abordări în context pandemic
Pachet de resurse realizat de profesioniști din serviciile de educație timpurie participanți în
proiectul România crește cu tine, coordonat de Centrul Step by Step
August 2020

