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1. Necesitatea educaţiei pentru valori în contextul actual al evoluţiei 
societăţii şi reformei în educaţie 

1. 1 Rolul educaţiei pentru valori în cadrul Proiectului România educată 

Proiectul „România Educată", lansat de Preşedinţia României şi aprobat de 
Parlamentul României în anul 2021, este un demers de politică publică, un răspuns onest 
şi adecvat la schimbările profunde din societatea românească şi din lume, un argument 
pentru a construi şi o oportunitate pentru a promova tema educaţiei pe agenda publică 
şi în societate şi de a o prioritiza la nivelul autorităţilor. 

Documentul propune un sistem educaţional echitabil, care asigură şi respectă 
dreptul fiecărui elev la educaţie de calitate, organizată într-un sistem caracterizat prin 
integritate, etică şi profesionalism. 

în ceea ce priveşte domeniul educaţiei timpurii, viziunea exprimată în acest 
document relevă următoarele: 

în 2030, România va avea un sistem de educaţie preşcolară şi antepreşcolară 
dezvoltat şi adaptat diversităţii populaţiei, cu o rată de cuprindere a colectivităţilor de 
la naştere la 6 ani, care variază între 30% pentru educaţia antepreşcolară şi 95% pentru 
învăţământul preşcolar; 

sistemul este echitabil şi de calitate, pune copilul în centrul procesului 
educaţional şi are ca angajaţi profesionişti bine pregătiţi şi proactivi, buni practicieni, 
familiarizaţi cu teoriile psihopedagogice moderne; 

scopul central al sistemului este educarea şi sprijinirea dezvoltării personale şi 
profesionale a unor copii fericiţi, autonomi şi sănătoşi, pregătiţi pentru societatea 
secolului al XXl-lea; 

sistemul se bazează pe o colaborare permanentă cu părinţii, familia fiind un 
model pentru copii şi un partener pe care instituţiile de educaţie timpurie (creşe şi 
grădinite) se bazează în formarea si în educarea copiilor. 

în contextul în care această ~iziune trebuie să prindă viaţă şi să ilustreze realităţi 
care să ne arate că măsurile stabilite au fost eficiente, obiectivele stabilite pentru 
educaţia timpurie se referă la : 

Obiectivul 1 - Revizuirea, completarea şi armonizarea cadrului legislativ, pentru 
organizarea şi funcţionarea unui sistem de educaţie timpurie unitar, integrat şi incluziv, 
precum şi implementarea unui sistem de asigurare a calităţii în educaţia timpurie. 

Obiectivul 2 - Crearea, extinderea şi modernizarea infrastructurii pentru 
organizarea serviciilor de educaţie timpurie (standard şi complementare), pentru copiii 
de la naştere la 6 ani, în vederea creşterii participării şi a favorizării revenirii părinţilor, 
în special a femeilor, în câmpul mun.cii. 

Obiectivul 3 - Creşterea numerică şi calitativă a angajaţilor din serviciile de 
educatie timpurie. 

0

0biectivul 4 - Servicii de educaţie timpurie de calitate. 
Obiectivul 5 - Conştientizarea importanţei educaţiei timpurii, la nivelul societăţii. 
Una dintre măsurile previzionate pentru atingerea Obiectivului 4 este centrarea 

unei părti a curriculumului pe dezvoltarea de valori în rândul copiilor. în acest sens, o 
serie de acţiuni şi demersuri urmează a fi iniţiate, până în 2030, pentru a pune un 
accent deosebit pe dezvoltarea de valori în rândul copiilor, pentru formarea unor 
personalităţi cu caractere frumoase şi pentru a face vizibile efectele acestor demersuri. 
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1.2. Clarificări conceptuale şi motivaţie 

Definite ca „idei abstracte despre ceea ce societatea crede că este bun, drept şi 
dezirabil" valorile sunt aspecte definitorii ale identităţii culturale (Goodman, 1992). 
Valoarea conţine în structura ei o componentă cognitivă, una afectivă şi una 
comportamentală. 

Valorile pot fi înţelese ca standarde stabile, reprezentând fundamentul care stă la 
baza acceptării sau respingerii normelor. Transmiterea eficientă a valorilor se face în 
cadrul unui întreg proces în care individul are posibilitatea de a alege între variantele 
reale, în urma analizării consecinţelor fiecărei opţiuni şi, apoi, de a se exprima şi 

acţiona conform propriei alegeri. Acest proces de raportare la valori determină formarea 
atitudinilor, a conduitei personale, a comportamentului si, de aceea, el trebuie să 
înceapă din copilăria timpurie. 

Aflându-ne într-o eră a vitezei şi a tehnologiei, de multe ori observăm cum 
valorile noastre se pierd în amalgamul cotidian. Tot mai des, întâlnim în jurul nostru, 
situaţii ce denotă lipsa unor valori definitorii pentru fiinţa umană, cum ar fi respectul 
faţă de propria persoană, faţă de ceilalţi, faţă de mediul care ne înconjoară, lipsa de 
implicare şi de responsabilitate faţă de acţiunile întreprinse şi lista ar putea continua. 

De aceea, considerăm că necesar să conservăm şi să transmitem mai departe 
valorile etice şi morale universale şi profund umaniste care ne definesc ca oameni, ca 
naţiune, ca membri ai unui sistem social în care evoluăm. O abordare a educaţiei pentru 
valori, în cadrul activităţilor cu preşcolarii, se dovedeşte a fi, în contextul actual al 
reformei educaţiei şi al evoluţiei societăţii, un demers necesar pentru a forma generaţii 
responsabile şi autonome de copii şi tineri, cu un nivel ridicat al abilităţilor sociale, 
morale şi civice. 

DE CE EDUCAŢIE PENTRU VALORI? 

Fiindcă este educaţia potrivită pentru formarea unei personalităţi complexe, 
armonioase, pregătită atât pentru prezent, cât, mai ales, pentru viitor, centrată pe 
preţuirea lucrurilor care dau frumuseţe şi stabilitate vieţii, pe firescul relaţiilor şi 

comunicării, izvorâte din: 

nevoia unei schimbări la nivel atitudinal, a comportamentelor copiilor, 
profesorilor şi părinţilor, în special, precum şi a societăţii în general; 

nevoia unor repere, a unor modele valoroase care să stea la baza implementării 
unui curriculum care se raportează la valori universale, etice, morale, sociale, 
spirituale, profund umaniste, în contextul educaţiei centrate pe competenţe; 

necesitatea creării unor comunităţi de învăţare care oferă exemplu de conduită 
şi sprijin în formarea generaţiilor viitoare. 
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2.GRUPUL ŢINTĂ 

Grupul ţintă al programului îl constituie: 

copiii cu vârste între 2 şi 6 ani din creşe şi grădiniţe, care sunt şi beneficiarii 
direcţi ai programului; 
părinţii copiilor implicaţi în program; 
cadrele didactice din creşe şi grădiniţe şi toţi adulţii care au legătură cu copiii 
din unităţile de educaţie timpurie (Îngrijitoare, infirmiere, personal medical, 
personal didactic auxiliar, bucătari, alţi angajaţi), precum şi alte persoane care 
se implică în actiVităţile cu copiii (specialişti din diverse domenii, alte cadre 
didactice, membri ai administraţiei publice locale etc.). 

3. SCOPUL PROGRAMULUI: 

1. Formarea comportamentelor social-morale care stau la baza educaţiei pentru 
valori a copiilor de 2-6 ani 

2. Crearea şi cultivarea unor practici educative de calitate de către cadrele 
didactice din fiecare instituţie de educaţie timpurie, având în vedere valori 
sociale, morale, etice, spirituale, care stau la baza personalităţii umane. 

4. OBIECTIVE SPECIFICE: 

a) Privind copiii (anteprescolari si prescolari): 

Formarea principalelor trăsături pozitive de caracter, precum: bunătatea, 
respectu/, prietenia, cinstea/adevărul! onestitatea, credinţa, curajul, 
libertatea, responsabilitatea, altele. 
Educarea şi dezvoltarea eficientă a comportamentelor social-morale şi a 
atitudinilor ta copii, faţă de ei şi faţă de semeni, ca•premise a formării unei 
personalităţi armonioase, cu un caracter frumos. 
Stimularea interesului pentru tot ceea ce reprezintă valoare etică si morală 
universală şi naţională recunoscută ' 
Apropierea copiilor antepreşcolari/preşcotari de persoane paradigmatice 
pentru modul de vieţuire în spiritul valorilor etice, morale, sociale, spirituale 
Educarea prin joc, exerciţiu şi exemplu concret, susţinut în toate contextele 
educaţionale - formale, nonformale, informate 
Formarea unor comportamente şi atitudini pozitive, dezirabile, în acord cu 
normele societăţii în care trăim, faţă de educaţie, natură, om etc. 
Stimularea gândirii creative a copiilor. 
Împărtăşirea experienţelor personale şi colective legate de valorile etice şi 
morale universale cu care vin în contact. 

b) Privind cadrele didactice din educatia timpurie: 

Dezvoltarea capacitătii cadrelor didactice de observare, dezvoltare sî interventie 
la nivelul grupului d~ copii sau individual, în scopul formării comp~rtamentelor 
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social-morale, a trăsăturilor de caracter şi atitudinilor care stau la baza 
construirii personalităţii. 
Identificarea şi adoptarea unor metode noi de abordare a educaţiei pentru valori, 
astfel încât acestea să stimuleze formarea comportamentelor şi atitudinilor, atât 
în activităţile cu copiii, cât şi în activităţile cu părinţii şi alţi factori din 
comunitate. 

- Construirea unui mediu educaţional care să motiveze copilul în procesul de 
formare a propriului caracter. 
Elaborarea, într-un mod participativ larg, a unui suport metodic (on-line) privind 
importanţa educaţiei pentru valori în cadrul curriculumului pentru educaţie 
timpurie şi a mijloacelor de realizare a acesteia. 

c) Privind părintii: 

- Conştientizarea cu privire la rolul lor ca model şi reper principal în dezvoltarea şi 
educaţia propriilor copii, în formarea caracterului acestora. 
Creşterea implicării părinţilor în activitatea unităţii de învăţământ şi în 
construirea comunităţilor de învăţare. 

5. DESCRIEREA PROGRAMULUI 

Jocul specific copilăriei mici, respectul pentru tot şi toţi, pentru sine şi pentru 
fiecare, bucuria de a învăţa şi de a trăi împreună cu ceilalţi şi educaţia constituie valori 
pe care trebuie să le preţuim şi să le împărtăşim cu ceilalţi. 

De aceea, denumirea acestui program este şi deviza acestui an şcolar în care îl 
iniţiem, o deviză care va fi laitmotivul tuturor demersurilor profesionale, metodice şi 

personale menit să conducă la internalizare şi permanentizare. 
Programul naţional Joc, respect şi bucurie este destinat tuturor cadrelor 

didactice din învăţământul preşcolar şi antepreşcolar, având un caracter complementar 
în raport cu toate tipurile de activităţi desfăşurate cu copiii (curriculare, 
ex,tracurriculare, educative) şi cu colaboratorii (fami\ie, comunitate) şi este menit să 
sprijine creşterea generaţiilor de copii şi tineri care preţuiesc, emană şi creează 

valoare. 
Componentele programului sunt următoarele: 
Componenta 1 - managementul proiectului (implementare, monitorizare şi 

evaluare) 
Componenta 2 - activităţi destinate educării şi formării copiilor, informării şi 

formării indirecte a părinţilor, a angajaţilor din unităţile de educaţie timpurie şi a 
colaboratorilor 

Componenta 3 - activităţi de formare continuă şi de dezvoltare profesională 
(Anexa 3) destinate profesioniştilor din educaţia timpurie (educatori-puericultori, 
educatoare, profesori pentru învăţământul preşcolar, directoare de creşă/grădiniţă). 
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6. IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI 

6. 1. Componenta 1 

Imediat după lansarea programului la nivel naţional, inspectorii şcolari pentru 
învăţământ preşcolar/educaţie timpurie, în colaborare cu consiliul consultativ, vor 
realiza o analiză de nevoi, vor elabora un plan de implementare-la nivel judeţean şi vor 
întreprinde demersurile necesare pentru atingerea obiectivelor programului şi pentru 
derularea activităţilor din cadrul acestuia. 

Coordonarea programului se va face, după cum urmează: 

la nivel naţional, coordonarea şi monitorizarea vor fi asigurate de inspectorul din 
cadrul Miniscterului Educaţiei şi de membrii Comisiei Nationale de Specialitate; 
la nivel judeţean, coordonarea va fi asigurată de inspectorii şcolari, cu sprijinul 
profesorilor metodişti; aceştia vor monitoriza, cu prilejul inspecţiilor şcolare 
efectuate (controale generale, inspecţii de specialitate, inspecţii tematice, 
inspecţii pentru obţinerea gradelor didactice) modul în care formarea copiilor din 
grădiniţă are în vedere educaţia pentru valori, relevanţa valorilor selectate şi a 
comportamentelor urmărite în raport cu grupa de copii, precum şi calitatea 
activităţilor desfăşurate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ şi a fiecărei 
grupe în acest sens; 
la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, coordonarea va fi asigurată de 
directorul unităţii de învăţământ, personal sau prin cadre didactice delegate 
(responsabilul comisiei pentru curriculum/ comisiei metodice, unde există, altă 
persoană - responsabilă de proiect de la nivelul învăţământului preşcolar I 
antepreşcolar), desemnate la fiecare început de an şcolar de către Consiliul 
profesoral. 
Criteriile şi metodele de evaluare a activităţilor programului vor viza eficienţa 

demersurilor întreprinse prin prisma activităţilor organizate şi a rezultatelor obţinute la 
nivelul fiecărui jugeţ, a fiecărei grupe, unităţi de învăţământ. . 

Rezultatele obţinute de fiecare unitate de învăţământ şi, respectiv de fiecare 
grupă în parte vor fi incluse în rapoartele anuale ale cadrelor didactice, ale comisiei 
pentru curriculum sau ale altor comisii, ale managerului şcolar. 

Periodic, vor fi analizate şi discutate la nivelul fiecărui judeţ reuşitele, 

provocările şi se vor stabili acţiunile pentru etapa următoare (acţiuni de dezvoltare sau 
în compensare). 

Cu prilejul consfătuirilor anuale ale inspectorilor pentru educaţie timpurie vor 
fi prezentate rezultatele la nivel naţional şi exemple de la nivel judeţean şi se vor stabili 
ţintele pentru anul şcolar următor. 
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Calendar orientativ pentru anul şcolar 2022 - 2023 

Perioada Activitatea 

1-31 octombrie 2022 Elaborarea, aprobarea şi lansarea programului 

1 - 15 noiembrie 2022 Elaborarea planurilor de implementare la nivel judeţean 

Identificarea partenerilor şi încheierea unor parteneriate 
locale 

Formarea inspectorilor pentru educaţie timpurie, a persoanelor 
resursă de la nivel judeţean 

15 noiembrie 2022 - Lansarea programului la nivel judeţean şi alte demersuri de 
31 mai 2023 promovare a acestuia (broşuri, flyere, emisiuni radio/TV 

locale, pagină FB etc.) 

Formarea la nivel local a personalului din serviciile de educaţie 
timpurie 

Activităţi cu copiii {curriculare şi extracurriculare) 

Activităti cu părintii . . 
Activităţi metodice la nivel de unitate şi la nivel judeţean 

Schimburi de experienţă intra şi interjudeţene 

Ultima săptămână a Analiza individuală şi de grup a manifestări lor 
fiecărui modul de comportamentale ale copiilor din grupă 
învăţare 

Iunie 2023 Evaluarea finală a programului la. nivel judeţean (analiza 
rapoartelor de inspecţie din timpul anului şcolar, identificarea 
activităţilor reuşite şi a dificultăţilor întâmpinate, întocmirea 
unor evidenţe /statistici etc.) 

Colectarea informaţiilor necesare pentru elaborarea suportului 
metodic privind importanţa educaţiei pentru valori în cadrul 
curriculumutui pentru educaţie timpurie şi a mijloacelor de 
realizare a acesteia. 

August - Septembrie Aprobarea de către Comisia Naţională de Specialitate şi 

2023 postarea pe site-ul Ministerului Educaţiei a suportului metodic 
privind importanţa educaţiei pentru valori în cadrul 
curriculumului pentru educaţie timpurie şi a mijloacelor de 
realizare a acesteia. 

8 



6.2. Componenta 2 

Demersurile din cadrul programului nu trebuie să supraaglomereze activitatea 
cadrului didactic de la grupă, ci, în mod firesc, trebuie să dea valoare şi consistenţă 

acesteia, ajutându-l şă-şi focalizeze atenţia, într-o manieră plenară şi integrată, asupra 
unor norme, concepte şi practici care EDUCĂ. 

Paşii pe care fiecare educatoare/educator-puericultor îi are de parcurs sunt 
următorii: 

la debutul anului şcolar (În cazul anului şcolar 2022-2023, în primele două 
săptămâni după lansarea programului), bazându-se pe caracteristicile copiilor din 
grupă, identificate în perioada evaluării iniţiale, selectează, din lista de valori 
propuse în Anexa 1, minimum 5 şi maximum 7 valori care vor fi avute în vedere 
pentru anul şcolar în curs; 
alege câte o valoare pentru fiecare modul din structura anului şcolar, pe care o 
promovează, exersează şi dezvoltă în rândul copiilor; la grupele mari (copii de 5-6 
ani), în funcţie de manifestările comportamentele ale copiilor, poate selecta 
două valori, fără a fi obligatoriu, având în vedere capacitatea cadrului didactic de 
observare, intervenţie şi monitorizare a comportamentelor specifice; 
consemnează, în planificarea săptămânală, valoarea selectată (în dreptul 
modulului sau unde consideră cadrul didactic de cuviinţă că aceasta poate fi 
evidenţiată), astfel încât valoarea respectivă să-i fie permanent în atenţie; 
planifică şi proiectează activităţi didactice aferente temelor anuale de studiu din 
curriculumul pentru educaţia timpurie, în cadrul unor proiecte tematice sau 
săptămâni independente (pentru copiii preşcolari) sau · în cadrul temelor 
săptămânale (pentru copiii antepreşcolari cu vârste între 2 şi 3 ani), având grijă 
să parcurgă toate conţinuturile planificate, acordând atenţia cuvenită valorii 
selectate; cadrul didactic va forma deprinderi, abilităţi, comportamente şi, în 
final, obişnuinţe, reacţii şi atitudini pozitive, ajungând până la recunoaşterea şi 
internalizarea valorii de către copiii din grupă; 
stabileşte un set de comportamente (3-5 comportamente, în funcţie de nivelul 
copiilor din grupă), asociate trăsăturilor de voinţă şi caracter ale copiilor şi valorii 
promovate, care Vor fi formate şi le consemnează într-unul dintre documentele 
şcolare (Managementul grupei/Caietul educatoarei/planificare, caiet metodic, 
caietul de observaţii asupra copiilor/observator) sau în agenda personală, 
anunţ/scrisoarea adresat/-ă părinţilor, etc.; 

- informează părinţii cu privire la va!oarea/-ile selectat/-e pentru fiecare modul în 
parte şi comportamentele aşteptate prin anunţuri la avizier, scrisori de intenţie, 
mesaje, discuţii informale etc., pentru ca practicile din grădiniţă să poată fi 
continuate şi în viaţa de familie şi în societate; 
părinţii vor fi încurajaţi să vorbească copiilor despre acea valoare şi să le ofere 
modele de conduită în acest sens; 
prezintă si discută cu copiii tema proiectului/săptămânii, precum si valoarea 
promovată (ex.: ,,În această perioadă vom derula un proiect cu' şi despre 
animalele domestice şi vom învăţa cum să fim bunilrespectuoşi!responsabilt. 
Imagini şi informaţii despre acestea vom găsi şi la centrul tematic sau la avizier 
şi, împreună, vom învăţa despre .... şi despre felul în care ne comportăm"); 

- stabileşte, împreună cu copiii, regulile de conduită care trebuie respectate pe 
parcursul perioadei/modulului de învăţare şi care conduc la formarea/corectarea 
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unui comportament, la formarea trăsăturii de caracter alese şi, foarte important, 
stabileşte cu copiii şi consecinţele nerespectării acestora; 

- monitorizează dezvoltarea comportamentelor asociate valorii promovate în 
intervalul de timp dat, oferă modele de comportament, apelează la reguli, la 
analize ale comportamentelor indezirabile ale copiilor, poartă discuţii şi este 
consecvent/ -ă în demersul său, solicită, cu diplomaţie şi eleganţă, sprijin 
părinţilor pentru continuarea intervenţiei în familie; 

- evaluează/analizează nivelul de dezvoltare a comportamentelor asociate 
trăsăturilor de caracter /valorii urmărite la sfârşitul fiecărui de modul; 
periodic, iniţiază şi desfăşoară activităţi de promovare a valorii/ -ilor de 
însuşit/nou însuşite, implicând fraţii mai mari ai copiilor din grupă, şcolari, 
părinţi sau alte persoane din comunitate (Anexa 2 - sugestii de activităţi). 

6.3. Componenta 3 

La nivel naţional se va derula un curs de formare unitar, la care vor participa 
inspectorii şcolari pentru învăţământ preşcolar/educaţie timpurie şi câte 2 metodişti ai 
inspectoratului şcolar. Suportul de curs va fi elaborat de către Comisia Naţională de 
Specialitate. 

La nivelul fiecărui judeţ, inspectorii şcolari pentru învăţământ preşcolar I educaţie 
timpurie vor iniţia sesiuni de formare a tututor cadrelo1· didactice care lucrează cu copiii 
de 2-6 ani, având ca bază modulul de formare unitar după care s-a derulat formarea la 
nivel naţional. Aceste sesiuni de formare pot fi iniţiate şi derulate în parteneriat cu CCD, 
universităţi, alţi furnizori abilitaţi în domeniu sau persoane-resursă din educaţia 

timpurie. 
Totodată, la nivel judeţean se vor derula activităţi metodice (Anexa 3) pe tema 

educaţiei pentru valori, cu repere teoretice utile şi exemple de bune practici în 
formarea comportamentelor dezirabile, etice şi morale ale copiilor cu vârste între 2 şi 
5/6 ani din creşe şi grădiniţe. 
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ANEXA 1 

LISTA DE VALORI* 

Această listă conţine mai multe tipuri de valori - valori universal umane, valori 
personale, valori naţionale, valori ale familiei, valori spirituale, fără a fi exhaustivă. 
Lista poate fi completată cu valori propuse de cadre didactice, părinţi sau alţi 

colaboratori ai unităţii de învăţământ. Delimitarea dintre acestea este dificil de realizat, 
întrucât unele valori sunt valabile mai multor categorii (spre exemplu: Amabilitatea este 
o valoare care poate fi inclusă în toate categoriile, iar Credinţa intră, deopotrivă, la 
valori naţionale, valori spirituale şi la valori personale), însă acest fapt nu afectează 
promovarea şi adoptarea lor. 

Unele dintre valorile din listă se regăsesc exprimate sub denumiri diverse, deşi 

semnificaţia este apropiată sau sinonimică (spre exemplu: Acceptarea = Toleranţa sau 
Cinstea = Corectitudinea = Onestitatea), astfel încât să poată fi promovate cele ale 
căror denumiri sunt mai frecvent utilizate de către copii sau, de ce nu, să sprijine astfel 
îmbogăţirea vocabularului copiilor. 

1. Acceptarea 
2. Adevărul 
3. Ajutorul 
4. Altruismul 
5. Amabilitatea 
6. Binele 
7. Bunătatea 
8. Cinstea 
9. Corectitudinea 
1 O. Credinţa 
11. Curajul 
12. Dragostea 
13. Echilibrul 
14.Empatia 
15. Entuziasm ul 
16.Familia 
17. Frumosul 
18. Generozitatea 
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19. Iertarea 
20. Încrederea 
21. Întrajutorarea 
22. Înţelegerea 
23. Libertatea 
24. Loialitate 
25. Onestitatea 
26. Patriotismul 
27. Perseverenţa 
28. Punctualitatea 
29. Prietenia 
30. Răbdarea 
31. Recunoştinţa 
32.Respectul 
33. Responsabilitatea 
34. Solidaritatea 
35. Toleranţa 
36. Tradiţiile 



ANEXA 2 

ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROGRAMULUI 

a) Pentru copii 

Toate categoriile de activităţi de învăţare desfăşurate zi de zi în grădiniţe/creşe 
(activităţi de dezvoltare personală, activităţi pe domenii experienţiale sau 
temetice şi activităţi liber alese) desfăşurate integrat, indiferent de tematica 
abordată; 

- Toate activităţile extracurriculare şi educative la care participă copiii; 
Activităţile-eveniment organizate special pentru promovarea unei valori de însuşit 
sau pentru evidenţierea rezultatelor obţinute după însuşirea unei valori (expoziţii 
cu lucrări, vizionare filmuleţe sau diapozitive din perioada desfăşurării 
activităţilor care reflectă comportamentele pozitive manifestate de copii etc.) 

b) Pentru copii - părinţi - alţi parteneri 

Activităţile-eveniment pentru promovarea unei valori de însuşit sau pentru 
evidenţierea rezultatelor obţinute după însuşirea unei valori (expoziţii cu lucrări, 
vizionare filmuleţe sau diapozitive din perioada desfăşurării activităţilor etc.); 
Activităţi social-umanitare pentru promovarea unor valori precum: solidaritatea, 
întrajutorarea, empatia; 

- Activităţi artistico-plastice şi I sau artistice pentru o cauză umanitară 
Manifestări artistice (spectacole/festivaluri/expoziţii) ce au ca scop promovarea 
valorilor etice şi morale locale, naţionale sau universale în rândul copiilor mici, 
cadrelor didactice, părinţilor şi comunităţii; 

- Activităţi organizate cu diferite ocazii (Anexa 3 - listă evenimente); 
Excursii, vizite, activităţi autdaor în scopul transpunerii în practică a valorilor 
însuşite; 
Expoziţii cu lucrări artistice: pictură, fotografie, sculptură, modelaj etc.; 

- Ateliere de artă (literară, plastică, teatrală, folclorică etc.) ateliere 
educaţionale cu copiii, părinţii, comunitatea, artişti recunoscuţi etc.; 

- Vizite la muzee, expoziţii. 

c) Pentru cadrele didactice 

Conferinţe de lansare sau evenimente de deschidere a programului naţional -
organizate la nivel naţional şi la nivel judeţean, de către fiecare inspector pentru 
educaţie timpurie; 
Conferinţe pentru cadrele didactice (cu invitaţi de referinţă care au un mesaj pe 
tema educaţiei pentru valori - pedagogi, pshilologi, oameni de cultură) cu tema 
"Educaţia pentru valori · bază a unei dezvoltări comunitare sănătoase"
organizate în fiecare judeţ, de către fiecare inspector pentru educaţie timpurie; 
Cursuri de formare şi aplicaţii practice cu educatoarele cu tema "Educaţia pentru 
valori· bază a unei dezvoltări comunitare sănătoase"; 
Schimburi de experienţă judeţene şi interjudeţene pentru promovarea valorilor 
locale şi naţionale iniţiate şi organizate de către inspectorii şcolari pentru 
educaţie timpurie; 
Elaborarea de materiale de sprijin pentru activităţile specifice educaţiei pentru 
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valori: practici utile; 
Workshop-uri cu educatoarele, cu părinţii şi cu specialiştii, cu accent pe 
promovarea şi conservarea valorilor naţionale şi a celor general umane; 
Alte activităţi la iniţiativa inspectorilor pentru educaţie timpurie. 

13 



ANEXA 3 

EVENIMENTE 
CUl TURALE, ISTORICE, RELIGIOASE, SOCIALE* 
care pot fi utilizate pentru promovarea valorilor 

*Lista este deschisă, putând fi utilizată selectiv şi completată de fiecare 
grădiniţă I cadru didactic. 

o Ziua de naştere a unui copil din grupă 
o Ziua creşei/grădiniţei 
o Ziua localităţii (satului/ oraşului) 
o 31 august - Ziua Limbii Române 
o 8 septembrie - Ziua Internaţională a Literaţiei /Ziua Internaţională a Ştiinţei de 
Carte 
o 15 septembrie - Ziua Internaţională a Democraţiei 
o 21 septembrie - Ziua Internaţională a Păcii 
o 1 octombrie - Ziua Internaţională a Muzicii şi Ziua Internaţională a Persoanelor 
în vârstă 
o 5 octombrie - Ziua Internaţională a Educatorului 
o 10 octombrie - Ziua Mondială a Sănătăţii Mintale 
o 11 octombrie - Ziua Europeană a Părinţilor 
o 15 octombrie - Ziua Internaţională a Nevăzătorilor - Ziua Bastonului Alb 
o 16 octombrie - Ziua Internaţională a Alimentaţiei 
o 17 octombrie - Ziua Internaţională a Eradicării Sărăciei 
o 25 octombrie - Ziua Forţelor Armate Române 
o 31 octombrie - Ziua Internaţională a Mării Negre 
o 16 noiembrie - Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO 
o 20 noiembrie - Ziua Universală a Copiilor (promovarea Convenţiei Naţionale 
privind Drepturile Copilului) 
o 30 noiembrie - Ziua Sfântului Apostol Andrei şi Ziua Românilor de Pretutindeni 
o 1 decembrie - Ziua Naţională a României 
o 5 decembrie - Ziua Internaţională a Voluntariatului 
o 6 decembrie - Sărbătoarea Sfântului Nicolae 
o 1 O decembrie - Ziua Drepturilor Omului 
o 25 Decembrie - Sărbătoarea Crăciunului 
o 15 Ianuarie - Ziua Culturii Române 
o 24 Ianuarie - Ziua Unirii Principatelor române - 162 de ani de la Unirea 
Principatelor Române sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza 
o 19 februarie - Ziua Naţională Constantin Brâncuşi 
o 21 februarie - Ziua Internaţională a Limbii Materne 
o 1 martie: 185 de ani de la naşterea lui Ion Creangă, povestitorul celor mai 
frumoase „Amintiri din copilărie" şi Ziua Mărţişorului 
o 8 martie - Ziua Internaţională a Femeii 
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o 20 martie - Ziua Internaţională a Teatrului pentru Copii şi Tineret/Ziua 
Mondială a Fericirii 
o 21 martie - Ziua Mondială a Poeziei/Ziua internaţională pentru Eliminarea 
Discriminării Rasiale 
o 22 martie - Ziua Mondială a Apei 
o 7 aprilie - Ziua Mondială a Sănătăţii 
o 16 aprilie - Sărbătoarea Paştelui 

o 23 aprilie - Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de autor 
o 29 aprilie - Ziua Mondială a Dansului 
o 9 mai - Ziua independenţei de Stat a României/ Ziua Europei 
o 15 mai - Ziua Internaţională a Familiei 
o 18 mai - Ziua internaţională a Muzeelor 
o 1 iunie - Ziua internaţională a Copilului 
o 5 iunie - Ziua mondială a Mediului 
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