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Metoda Rolurilor asumate/ Valorizării individuale 

Prof. Cristina Mangiurea 
 

Ancorarea în Reperele Fundamentale în Învățarea și  Dezvoltarea Timpurie 

 

Domeniul de 

dezvoltare 

Subdomeniul Aspect specific Reper Indicatori 

DEZVOLTARE 

SOCIO-

EMOȚIONALĂ 

Dezvoltarea socială Abilități de interacțiune 

cu adulții 

Copilul ar trebui să fie 

capabil să manifeste 

încredere în adulții cunoscuți 

și să interacționeze cu 

aceștia. 

Interacționează cu ușurință cu 

adulți familiari din comunitate 

(părinți, bunici cunoscuți la 

locul de joacă, vecin, 

educatoarea, medic pediatru sau 

medic de familie, vânzătorul de 

la magazinul din cartier, etc.). 

 Dezvoltare 

emoțională 

Dezvoltarea 

conceptului de sine 

Copilul ar trebui să fie 

capabil să se perceapă în mod 

pozitiv, ca persoană unică, cu 

caracteristici specifice. 

Dă dovadă de încredere în 

abilitățile sale în formare. 

Are o imagine pozitivă despre 

sine. 

CAPACITĂȚI ȘI 

ATITUDINI ÎN 

ÎNVĂȚARE 

Inițiativă  Copilul ar trebui să fie 

capabil să aibă inițiativă în 

interacțiuni și activități. 

Alege și desfășoară activități 

care concordă cu interesele lui/ei 

sau pentru care a fost motivate 

corespunzător. 

Face planul unei activități și îl 

pune în practică 

DEZVOLTAREA 

LIMBAJULUI, A 

COMUNICĂRII 

ȘI A 

PREMISELOR 

CITIRII ȘI 

SCRIERII 

Dezvoltarea 

limbajului și a 

comunicării 

Dezvoltarea capacității 

de vorbire și 

comunicare 

(comunicare expresivă) 

Copilul ar trebui să fie 

capabil să comunice eficient. 

Inițiază o conversație și 

participă adecvat în conversație 

cu copii sau adulți. 
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DESCRIEREA METODEI 
 

Definiție – tehnică didactică complexă care are ca fundament crearea unor situații de învățare/ 

exersare a abilităților sociale și de comunicare prin valorizare individuală. 

Ancorarea tehnicii în RFIDT, cu specificarea domeniilor de dezvoltare vizate, subdomeniilor, reperelor și 

indicatorilor de dezvoltare, evidențiază caracterul interdisciplinar al tehnicii Metoda rolurilor asumate. 

În esență, metoda are la bază conștientizarea copiilor asupra procesului în care vor fi implicați, discutarea și 

negocierea cu aceștia a fiecărei etape de desfășurare și oferirea libertății de alegere, exprimare, implicare. Rolul 

fundamental al educatorului este acela de stimulare a implicării copiilor în fiecare etapă a metodei. 

Procesul are ca țintă organizarea unui eveniment care se va desfășura în două planuri: expunerea unor produse 

finale realizate de copii pe parcursul unei perioade de timp (proiect tematic, subtemă săptămânală, etc) și derularea 

evenimentului în sine. 

Etapele de implementare a tehnicii se vor derula pe parcursul mai multor zile, intercalat în activitățile curente 

din grădiniță, sau poate reprezenta un proiect pentru o săptămână. 

Adresabilitate: copii cu vârsta de 5-6 ani. 
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Strategii de desfășurare 
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Pas 1 – Stabilirea datelor 

Cadrul didactic lansează ideea organizării unei activități în care să fie expuse 

lucrări ale copiilor unde să fie invitați părinții sau alți copii din alte grupe sau cadre 

didactice din grădiniță. 

Activitatea poate avea titluri diferite. Exemplu: Vernisajul grupei 

”Albinuțelor”, Expoziția ”Ce am lucrat noi”, etc. 

Într-o discuție cu copii sunt stabilite: 

 - Ce vom expune? (lucrări realizate într-un anume proiect, lucrări exclusiv de 

pictură, fotografii din timpul activităților/ excursiilor, lucrări cu 

animale/jocuri/etc); 

 - Unde vom expune? (în sala de grupă – pe pătuțuri, panouri, șevalete; în holul 

grădiniței – pe panouri, perete, cutii, frânghii, etc.) 

 - Când vom expune? 

 - Pe cine invităm? Cum invităm? 

Cadrul didactic notează pe o coală de hârtie toate datele stabilite utilizând 

limbaj scris sau simbolic. 

 

Pas 2 – Selectarea lucrărilor 

Într-un moment organizat de cadrul didactic, se va realiza selectarea lucrărilor 

care răspund întrebării ”Ce vom expune?”. 

Copiii își vor lua portofoliile personale și vor alege SINGURI lucrările pe 

care doresc să le expună. Preșcolarii pot face selecția pe covor, așezați pe pernuțe, 

pentru a le oferi spațiul vizualizării lucrărilor alese de ei. 

Fiecare copil va prezenta educatoarei/ copiilor (dacă numărul de preșcolari 

din grupă este foarte mare, se vor forma grupuri de 6-8 copii) setul de lucrări alese, 

pe care apoi le va depozita într-un spațiu stabilit (într-o mapă pe raft, într-o mapă 

comună, într-o cutie, ș.a).  

 

Sfaturi pentru educatoare: 

 - în primă etapă, copiilor le este indicat un singur criteriu de selecție, respectiv 

tema expoziției (”Ce vom expune?”); 

 - oferiți copiilor liberatea de alegere. O lucrare care pentru un adult nu se 

încadrează în temă, pentru copil este posibil să aibă o semnificație mai mult decât 

justificată; 

 - în situația în care numărul lucrărilor selectate este unul foarte mare, întroduceți 



5 
 

criteriul număr. ”Din lucrările selectate până acum, te rog să alegi 3,5,2 lucrări care  

«îți plac cel mai mult», «de care ești cel mai mulțumit», etc.!”; 

 - vor fi stabilite de comun acord și lucrările colective care vor fi expuse. 

 - în timp ce copiii își aleg lucrările, cadrul didactic adresează aprecieri și întrebări 

individuale precum: ”De ce crezi că trebuie expusă la vernisajul nostru?”, ”Ai făcut 

alegeri foarte potrivite cu tema expoziței noastre!”, ”Este greu să te hotărăști ce 

lurare vei expune? Care consideri că se încadrează cel mai bine în temă?”, etc. 

 

 

 

Pas 3 – Organizarea expoziției 

Cadrul didactic propune preșcolarilor diferite ateliere de lucru necesare pentru 

organizare: 

 - expunerea lucrărilor în spațiul stabilit; 

 - realizarea posterului, afișului evenimentului, banner, secțiunile expoziției; 

 - realizarea invitațiilor. 

Printr-o discuție liberă, copiii își vor alege atelierul unde vor să lucreze. 

 

Sfaturi pentru educatoare: 

 - exponatele vor fi așezate la nivelul vizual al copilului; 

 - copiii vor fi responsabilizați să așeze lucrările tuturor colegilor, nu doar pe cele 

personale; 

 - oferiți copiilor libertate în realizarea materialelor vizuale (poster, afiș, banner, 

invitații); 

 - elementele scrise vor fi realizate cu ajutorul cadrului didactic. 

 

Invitațiile vor fi oferite tot de către copii. Se vor urmări utilizarea formulelor 

de adresare, explicarea semnificației evenimentului. 

La final copiii merg în spațiul expoziției, se acomodează cu mediul și lucrările 

expuse. 

 

Pas 4 – Asumarea rolurilor 

Într-o discuție de grup, cadrul didactic prezintă copiilor cum se desfășoară un 

astfel de eveniment.  

Sunt stabilite rolurile necesare bunei desfășurări: 
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 - Gazdele: echipe de 2-3 copii care întâmpină invitații, oferă un pliant, mic 

suvenir, direcționează către sala de expunere, servesc invitații cu mici gustări, ș.a. 

Copiii vor fi încurajați să folosească formulele de politețe, să comunice cu invițații, 

să-și exprime bucuria de a primi musafirii. 

 - Prezentatorii: echipe de 2-3 copii care prezintă lucrările din secțiunea 

repartizată (necesită o acomodare anterioară cu lucrările pe care urmează să le 

prezinte); 

-  Reporterii: echipe de 2 copii care prin metoda interviului culeg informații de la 

invitați despre ce le-a plăcut, care este lucrarea cea mai interesantă, ce lucrare ar 

lua acasă, etc. Pot fi utilizate dispozitive simple de înregistrare. 

 - Culegătorii de impresii: echipe de 2-3 copii care vor colecta simboluri, 

aprecieri ale participanților (lădița cu inimioare, cutia cu bilețele). 

 

Sfaturi pentru educatoare: 

 - cadrul didactic va purta discuții cu fiecare grup de copii și va oferi exemple de 

interacțiune cu musafirii. Poate lua forma unui scurt joc de rol. 

 - pentru evidențierea rolului fiecărui copil, se pot împărți ecusoane. 

 

 

 

 

Pas 5 - Desfășurarea propriu – zisă a expoziției 

Expoziția este deschisă de către un grup de copii sau de către educatoare unde 

sunt enumerate secțiunile acesteia (Exemplu: ”Colțul pietricelelor pictate”, ”Panoul 

portretelor”, ”Colțul picturilor”, etc.), după care musafirii sunt invitați să viziteze 

secțiunile care vor fi prezentate simultan de către copii. 

Rolurile asumate sunt exersate simultan. În timp ce prezentatorii expun 

secțiunea repartizată, gazdele primesc invitați sau oferă suveniruri/pliante/mici 

gustări, etc. 

Evenimentul este închis de către cadrul didactic. 

 

Pas 6 – Prelucrarea informațiilor 

Este un moment important în care cadrul didactic facilitează exprimarea 

impresiilor, trăirilor copiilor în urma desfășurării întregului proces. Sunt citite 

bilețelele, sunt numărate simbolurile colectate de către culegătorii de impresii, sunt 
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ascultate înregistrările reporterilor (dacă s-au realizat), vizualizate fotografii, 

filmări realizate pe parcursul evenimentului, discutarea micilor întâmplări de pe 

parcurs. Poate fi stabilit un clasament al impresiilor pe categoriile ”Ce ne-a 

plăcut?”/ ”Ce a fost dificil ?”. 

Prelucrarea informațiilor reprezintă o etapă fundamentală a metodei. Pentru  

oferirea timpului necesar exprimării libere a copiilor, se recomandă derularea ei  

într-o secvență separată (după – amiază, a doua zi după desfășurarea propriu-zisă).  

 

Aplicabilitate: 

 - ”Vernisajul Grupei...”, Expoziția Grupei...”; 

 - ”Experimentul preferat” ”Laboratorul Grupei...” - poate fi o manifestare 

competitivă între două sau mai multe grupe/ grupuri de copii, în care vor fi 

prezentate experimentele preferate ale acestora.  

Premergător acestei activități, va fi o perioadă în care vor fi  desfășurate mai 

multe experimente, din care preșcolarii le vor alege pe cele preferate. 

Pasul 2 va reprezenta selectarea experimentelor. Cadrul didactic poate prezenta o 

hartă a experimentelor desfășurate. Fiecare copil votează un experiment preferat 

(este încurajată argumentarea alegerii). 

În această variantă, rolul Prezentatorilor va fi înlocuit de Executanți. 

 - ”Experiențe din excursie” – un eveniment în care copiii vor prezenta 

impresii din excursia organizată cu toată grupa. Secțiuni sugerate: Ce am aflat în 

excursie? – fotografii, desene, obiecte colectate prin care sunt prezentate 

conținuturile informaționale; Cum ne-am simțit in excursie? – fotografii, desene; 

Ce am făcut în excursie?, ș.a. 

 - ”Jocul preferat” – ateliere de jocuri. Activitate desfășurată în aer liber. 

 - ”Exploratorii” – împărtășirea impresiilor și experiențelor/ informațiilor 

culese în urma unor activități de explorare a mediului de tip out-door (pădurea, 

grădina zoologică, Parcul în diferite anotimpuri, etc.) 


