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STRATEGII DE APLICARE A JOCULUI ÎN EDUCAŢIA FAMILIALĂ  

A COPILULUI DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ 
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The article represents a theoretical and aplicational study related to strategies of the use of the game in the family education of 
the seven to eight-years-old children. 

The technologies of the education of the pupils from the primary school through games in the family framework are proposed. 
 
 
Plecarea la şcoală a copilului influenţează asupra întregului mod de viaţă şi activitate a acestuia şi a familiei. 

Şcoala devine o componentă reală a vieţii cotidiene familiale. Părinţii şi copilul se conformează cerinţelor 
înaintate de instituţia de învăţământ, iar aceasta, la rândul său, construieşte şi întreţine relaţii de parteneriat cu 
familia, valorificând potenţialul intelectual şi moral al ambelor părţi: adulţi şi copii. 

În publicaţiile anterioare [3, p.15-18] am analizat detaliat domeniile vieţii de familie, influenţate de instituţia 
de învăţământ. În studiul vizat le vom nominaliza pentru a observa în care context al vieţii de familie putem 
implementa eficient jocul ca metodă de educaţie, corecţie şi relaxare a copilului de vârstă şcolară mică. 
Astfel, domeniile vieţii de familie influenţate de şcoală sunt: 

- ritmul, regimul/orarul vieţii familiei;  
- volumul şi distribuirea responsabilităţilor familiale; 
- bugetul familiei; 
- conţinutul educaţiei familiale; 
- supravegherea şi controlul conduitei copiilor; 
- climatul moral al familiei; 
- imaginea/reputaţia familiei; 
- stilul de viaţă şi conduitele  familiale; 
- calitatea relaţiei copii–adulţi/părinţi; 
- competenţa şi eficienţa parentală/interesul pentru autoperfecţionarea morală, intelectuală etc.;  
- integrarea în comunitate;  
- cariera şcolară şi orientarea profesională a copiilor. 

Dacă cunoaştem şi conştientizăm conţinutul acestor domenii, devine clar momentul-cheie: aplicarea jocului 
în cadrul familiei, pentru a susţine şi a ajuta trecerea copilului de la vârsta preşcolară la o etapă nouă de viaţă 
foarte complicată, responsabilă,  în care el devine elev, este absolut necesară şi contribuie la umanizarea relaţii-
lor familiale  şi la dezvoltarea creativităţii, intereselor cognitive ale copiilor. 

Mediul şcolar aduce cu sine un climat mai rece, distant şi mai puţin protector decât cel familial sau cel oferit 
de grădiniţa de copii. Această situaţie stă la baza apariţiei unor conflicte de ordin interior şi, desigur, de ordin 
extern, la nivel interpersonal cu părinţii, uneori cu colegii de clasă, pedagogii. Perioada dată, conturată în limite 
cronologice asemănătoare, decurge diferit la diferiţi copii, însă există un şir de achiziţii anatomo-fiziologice 
şi psihocomportamentale ce trebuie să fie prezente la fiecare copil care pleacă la şcoală, deoarece anume ele 
constituie acele premise/formaţiuni psihopedagogice ce servesc drept repere importante pentru începutul şcola-
rităţii şi activitatea social-apreciativă de învăţare. Disponibilităţile fizice se integrează treptat în  dinamica 
solicitărilor psihice. Continuă procesele de creştere şi maturizare la nivelul sistemului nervos. Are loc diminuarea 
egocentrismului, a dependenţei de părinţi, creşte sociabilitatea, se observă un anumit interes pentru acţiunile 
de învăţare, cele social-utile, se dezvoltă constructivismul, ce caută prilejuri de a se exercita şi de a se impune 
ca dominantă [5]. Progrese evidente de-a lungul micii şcolarităţi realizează percepţia, memoria, gândirea, 
imaginaţia, voinţa. Se consolidează constucţiile logice, devenind mediate, reversibile; se dezvoltă operaţiunile 
gândirii, se formează capacităţile citit-scrisului, ceea ce susţine progresele limbajului. 

Statutul de elev al copilului îi schimbă poziţia şi îi diversifică relaţiile în cadrul familiei şi a grupului de 
semeni. O parte de copii manifestă interes pentru învăţătură, activităţile intelectuale le transpun în joc, sunt 
activi, preferă a desena, a citi, a discuta despre şcoală, pe când o altă categorie de copii se adaptează cu greu 
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la noile condiţii, nu se încadrează în programul muncii şcolare, au nivel scăzut de interiorizare a informaţiei/ 
materiei de studiu şi posedă o capacitate scăzută de muncă; sunt capricioşi, nedisciplinaţi, cu greu îşi con-
centrează atenţia, nu sunt apţi pentru a-şi planifica şi controla acţiunile sale. 

Tablourile descrise ale conduitelor elevilor de vârstă şcolară mică denotă: primul – o coincidenţă normală, 
evidentă, iar al doilea – o necoincidenţă a nivelurilor constituirii premiselor psihofiziologice, pedagogice şi 
sociale, necesare pentru începutul noii forme de activitate – învăţătura. 

Anume aici concepem rolul prioritar al învăţătorului şi al serviciului psihologic din şcoală, care ar trebui 
să înveţe adulţii a acţiona împreună cu ei în direcţia motivării elevului, cultivării intereselor cognitive şi a capaci-
tăţii de reglare a manifestărilor comportamentale, valorificând posibilităţile educaţiei prin joc. 

La vârsta de 7-8 ani, jocul mai continuă să reprezinte pentru copil o sursă enormă de cunoaştere,  oferindu-i 
copilului informaţii într-o formă interesantă, variată, accesibilă şi plăcută. 

Studierea literaturii de specialitate, sintezele realizate la nivelul observaţiilor, cadrului experienţial şi investi-
gaţiilor experimentale cu privire la problema abordată denotă faptul că jocul în şcolaritatea mică poate fi aplicat 
eficient în calitate de strategie, formă, metodă şi procedeu de instruire/educare, corecţie, relaxare. Jocul aplicat 
în şcolaritatea mică adecvat exigenţelor pedagogice contribuie la dezvoltarea proceselor psihice cognitive, la 
consolidarea abilităţilor şi competenţelor intelectuale, tehnologice, estetice, psihofizice. Jocul ajută la reglarea 
manifestărilor comportamentale, cizelând deprinderile morale. Aplicat iscusit, jocul asigură dezvoltarea creati-
vităţii, îl ajută pe copil să îndrăgească învăţătura, şcoala şi să asimileze conţinutul noţiunilor şi reprezentărilor 
socioumane [1, 2, 4, 5, 6].  

După cum demonstrează viaţa şi experienţa avansată, aceste posibilităţi ale jocului sunt valorificate într-o 
anumită măsură în procesul instructiv-educativ al elevilor de vârstă şcolară mică, pe când familiei, odată cu 
plecarea copilului la şcoală, îi scapă această practică importantă de educaţie a copilului. La momentul actual 
se observă o diminuare a practicării jocului în educaţia copiilor de vârstă şcolară mică sau o înclinare exagerată 
spre jocurile computerizate, vizionarea emisiunilor TV, care sunt şi ele importante şi necesare, dar excesul 
lor influenţează negativ asupra sistemului nervos, formează lenea intelectuală şi, deseori, reprezintă o sursă 
de iniţiere a copilului în conduitele violente, agresive şi imorale. 

În discuţiile cu părinţii privind educaţia prin joc deseori auzim: s-au terminat toate jocurile, acum eşti mare, 
mergi la şcoală şi trebuie să înveţi. 

Rezultatele sondajelor realizate pe un eşantion reprezentativ de părinţi, care au copii în clasele primare au 
demonstrat următoarele: 

- 47% de părinţi consideră că  odată cu  plecarea la şcoală  copilul nu mai are nevoie de joc; 
- 29% de părinţi susţin că copilul trebuie să se joace numai în timpul liber; 
- 24% de părinţi optează pentru jocuri serioase cu caracter computerizat sau de construcţii/modelare. 
Dacă ar trebui să aleagă ocupaţia copilului în timpul liber, 65% de părinţi optează pentru lectură, iar ceilalţi 35% 

consideră că copilul trebuie să fie liber în alegerea ocupaţiilor sale. 
Înclinaţi mai mult pentru a proiecta şi a desfăşura cu copiii diverse jocuri cu caracter dinamic, sportiv, sunt  

taţii, fraţii mai mari în limita de 43%, pe când mamele optează pentru plimbări şi încearcă a implica copiii în 
muncile de menaj casnic. 

În localităţile rurale 52% de părinţi consideră că copiii de 7-8 ani sunt apţi de muncă şi încearcă a-i implica 
pe copii în diverse tipuri de muncă fizică. În unele familii se practică jocurile de masă – 9%; jocul de şah, de 
dame – 7%. Mai frecvent se joacă cu copiii la fel, taţii – 56% şi fraţii/surorile – 65%. 

Părinţilor le face plăcere să procure copiilor jucării, 74% dintre ei considerând că preşcolarii au mare nevoie 
de ele; şcolarul trebuie să se axeze pe învăţătură şi să acorde ajutor adulţilor – 26%. 

Situaţia conturată privind educaţia prin joc a micului şcolar în cadrul familiei permite să scoatem în evidenţă trei 
tendinţe ale familiei contemporane: una care rezidă în aplicarea jocului ca o modalitate de recreaţie în 
timpul liber, a doua, care înclină spre viziunea că odată cu plecarea la şcoală a copilului acesta trebuie să 
fie preocupat de învăţătură şi lectură. A treia tendinţă, observată doar la 20% de părinţi, denotă un interes 
pentru cunoaşterea şi valorificarea jocului în educaţia familială a copiilor de vârstă şcolară mică. 

Organizarea activităţii unui microatelier de formare a părinţilor în cadrul şcolii pentru părinţi din două instituţii 
de învăţământ (municipiul Chişinău şi raionul Ungheni), au demonstrat un şir de schimbări îmbucurătoare la 
acest capitol, pe care le-am elucidat în tabelul 1 şi în formă grafică în figura 1. 
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                                  Tabelul 1 

Experimentul 
de constatare 

Experimentul 
de verificare Nr. 

cr. Item-criteriu 
s % s % 

1 Studiază literatura specială privind organizarea  
şi  conţinutul jocului cu copiii de vârstă şcolară mică 7 12,5 38 68 

2 Aplică jocul în scopul formării anumitelor  
abilităţi şi competenţe intelectuale 11 19,6 43 77 

3 Aplică jocul pentru a cizela conduita morală 9 16,1 38 68 

4 Aplică jocul în procesul muncii de menaj casnic;  
în natură 13 23,2 51 91,1 

5 Aplică jocul cu scop de relaxare în timpul odihnei, plimbărilor 19 34 48 86 

6 Consideră că odată cu plecarea la şcoală jocul  
nu mai este necesar 37 66,1 52 93 

7 Nu se implică în activitatea de joc a copilului 43 77 12 21,4 
 
 Pe parcurs am observat că acest experiment a influenţat pozitiv starea de spirit, interesul şi competenţele 

părinţilor cu privire la aplicarea–dirijarea jocului în educaţia familială a copiilor de vârstă şcolară mică. În cadrul 
experimentului de formare părinţii au fost antrenaţi în activităţi de tipul meselor rotunde, discuţii-panel, lectură–
comunicare, traininguri speciale, în care erau implicaţi şi copiii. Aceştia şi-au îmbogăţit cunoştinţele, s-au 
antrenat în variate acţiuni de organizare–participare–monitorizare a jocurilor, ce pot fi aplicate în educaţia 
şcolarilor mici în cadrul familiei. Activitatea miniatelierului s-a încheiat cu chestionarea finală de verificare a 
opţiunilor părinţilor şi elaborarea unui portofoliu special privind Cultura jocului în educaţia şcolarului mic. 
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Fig.1. Jocul în cadrul educaţiei familiale. 

 
În continuare, prezentăm tematica activităţilor ce pot fi realizate cu părinţii în cadrul  şcolilor/atelierelor de 

formare a competenţelor parentale privind aplicarea jocului în educaţia familială a şcolarilor mici. 

I. Tematica activităţilor teoretice: 
1. Copilul de vârstă şcolară mică: particularităţi individual-psihologice şi premise necesare pentru începutul 

activităţii de învăţare. 
2. Conţinutul jocurilor aplicate în procesul instructiv-educativ la clasele primare. 
3. Metode de autoperfecţionare a competenţelor parentale privind aplicarea jocului în educaţia familială. 
4. Educaţia prin joc la vârsta şcolară mică. 
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II. Tematica activităţilor practice: 
1. Jocul ca modalitate de organizare şi valorificare a timpului liber. 
2. Jocurile intelectuale: strategii, metode şi procedee de aplicare. 
3. Jocurile de formare–consolidare a conduitei morale. 
4. Jocurile în educaţia estetică a şcolarului mic. 
5. Jocuri mobile/sportive şi strategia desfăşurării lor. 
6. Jocul ca mijloc de motivare, susţinere a conduitei etice, consolidare şi corecţie a cunoştinţelor şi abilităţilor 

şcolarului mic. 
7. Viaţa familială, regimul zilei şcolarului mic şi cultura jocului. 
8. Jocul ca remediu de soluţionare a conflictelor familiale. 
În contextul vizat, propunem cadrelor didactice şi psihologilor şcolari demersul teoretico-acţional cu 

caracter tehnologic, care poate fi aplicat în lucrul cu părinţii, orientat spre umanizarea relaţiilor familiale şi 
formarea culturii educaţiei prin joc a copiilor de vârstă şcolară mică. 

Plecând de la principiul abordării sistemice a educaţiei familiale [4] şi cel al umanizării ecologice [6], asigu-
rarea comodităţii copiilor şi a părinţilor, propunem strategia exersării intelectuale contextuale a şcolarului mic, 
pe care ne-am axat în formarea culturii familiale de aplicare a jocului la preşcolari. Aceasta include diverse 
modalităţi, metode, tehnici şi procedee, care presupun consolidarea cunoştinţelor, dezvoltarea capacităţilor logice, 
a proceselor psihice cognitive, a creativităţii la copii în contextul cotidian de realizare a sarcinilor instructive 
şcolare / lucrul pe acasă în cadrul vieţii de familie. Strategia vizată orientează acţiunile părinţilor în direcţia 
aplicării jocurilor intelectuale în procesul pregătirii lecţiilor şi diverse condiţii: la plimbare, în timpul odihnei 
la pădure, la lac, la mare; în zilele de odihnă, seara, în timpul liber sau în procesul unor activităţi cotidiene. 

Următoarea strategie, ce presupune orientarea părinţilor spre aplicarea jocului în scopul consolidării abilităţilor 
şi  deprinderilor de conduită civilizată, am definit-o ca axiologică, deoarece reperează pe explorarea valorilor şi 
exersarea virtuţilor. Jocurilre selectate şi aplicate în formarea–dezvoltarea conştiinţei morale şi a deprinderilor 
etice pot avea caracter diferit, principalul constând în a valorifica  diverse subiecte şi a modela situaţii din viaţa 
reală, ce ţin de respectarea normelor civice, democratice, a unui mod demn, onest de viaţă, de ocrotire a naturii, 
de comportare civilizată, frumoasă cu adulţii şi  semenii.  

Strategia exersării fizice contextuale a şcolarului mic orientează  părinţii spre implicarea copilului în acţiunile 
de organizare şi desfăşurare a unui stil sănătos de viaţă prin intermediul jocurilor de mişcare, de antrenare a 
abilităţilor psihofizice (mers, căţărare, alergare, săritură etc.). 

Jocurile de mişcare contribuie nu numai la dezvoltarea, perfecţionarea abilităţilor motrice, ci şi la consoli-
darea calităţilor moral-volitive (stăpânirea de sine, curajul, sentimentul responsabilităţii etc.).  

Strategia exersării estetice  şi cea a exersării tehnologice contextuale orientează părinţii spre aplicarea jocului 
în situaţiile speciale când familia se pregăteşte  de diverse sărbători, amenajează interiorul, organizează şezători, 
se ocupă de variate munci sau se odihneşte (în pădure, la mare, la lac, la bunici, în excursii etc.). Contextul 
diferă în funcţie de tipul familiei, localitatea în care locuieşte aceasta, numărul membrilor, vârsta părinţilor, 
cultura şi competenţele parentale. 

Jocurile aplicate în educaţia familială a copiilor de vârstă şcolară mică, la fel,  pot avea un caracter variat,  unele 
vor fi axate pe diagnosticarea abilităţilor, conduitelor, altele vor forma, consolida, iar o altă categorie de jocuri 
vor corecta sau completa anumite competenţe şi comportamente. Jocurile se mai aplică la această vârstă în 
scopuri de relaxare, de energizare,  distracţie, formarea motivaţiei pentru învăţare şi stimularea creativităţii. 

Prin urmare, părinţii concomitent cu organizarea condiţiilor de învăţare, lecturare, păstrează pentru copil şi 
ungheraşul petru joc, completându-l cu jucării şi materiale adecvate vârstei copilului.  

 Propunem câteva jocuri orientate spre diagnosticarea, formarea morală şi monitorizarea continuă a conduitei 
şi manifestărilor caracteriale, care practicate în cadrul familiei cu micul elev îl iniţiază pe acesta în  acţiunile 
de autocercetare, planificare şi depunere a efortului volitiv privind formarea sinelui, cizelarea sau debarasarea de 
unele trăsături negative. Acest joc are un specific prospectiv, este de durată, asigură o linie strategică clară şi 
constantă de comportare a părinţilor  şi un  suport moral, sociopsihopedagogic, acordat de aceştia  în direcţia 
aplicării jocurilor de autoformare, corecţie şi  creare a  unor condiţii optime de creştere şi educaţie a copilului 
de vârstă şcolară mică.  Principala condiţie rezidă în implicarea periodică a părinţilor pentru a evalua  situaţia 
şi a învăţa copiii să compare  rezultatele şi schimbările vizavi de calităţile şi conduitele manifestate de ei în 
diverse situaţii  din cadrul familial, şcolar şi cel social. 
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Model  
Jocul: Taina Eu-lui meu / Taina  formării universului  meu  interior 
Obiective-cadru: 
- determinarea calităţilor de temperament şi caracter; 
- stabilirea trăsăturilor şi stărilor emoţionale trăite de copil frecvent; 
- transformarea, anihilarea şi lichidarea trăsăturilor şi emoţiilor ce pot influenţa negativ formarea sinelui 

la copil; 
- consolidarea conduitelor moral-etice. 

Acţiuni: 
1. Elaborează împreună cu părinţii: copilul  – Autoportretul său; părinţii – Portretul copilului său, care 

trebuie să includă  toate trăsăturile şi manifestările acestuia. 
2. Analizează şi discută fiecare trăsătură, cele stabile şi constante le delimitează în pozitive şi negative, 

haşurându-le cu diferite culori. 
3. Se propune copilului să deseneze un chenar frumos care reprezintă universul/lumea interioară a acestuia 

pe o coală mare de hârtie, apoi copilul scrie trăsăturile şi emoţiile trăite frecvent separat: cele pozitive pe o 
jumătate de coală şi cele negative – pe cealaltă. 

4. Trăsăturile pozitive se vopsesc cu un galben-auriu, adică ele reprezintă partea luminoasă a universului 
interior, iar cealaltă – se vopseşte cu o culoare mai inchisă (albastru sau gri) şi reprezintă partea întunecoasă 
ce urmează a fi cizelată. 

5. Copilului i se explică sarcinile jocului, se atenţionează faptul că acest joc este de durată lungă şi presu-
pune eforturi sistematice în ceea ce priveşte conduita acasă, la şcoală, în societate şi străduinţa lui la învăţătură. 

6. În cadrul acestui joc vor fi incluse multe alte jocuri cu caracter didactic, intelectual, distractiv, de 
relaxare, de tip corecţional etc. 

7. Este eficientă monitorizarea sistematică, când familia planifică de 2-3 ori pe săptămână analiza, 
discuţia împreună cu copilul a situaţiei concrete, pentru a-i permite a încleia deasupra emoţiei sau trăsăturii, 
care nu se manifestă în comportarea acestuia mai mult timp şi el este conştient  de acest fapt. 

8. Dacă copilul consideră că trăsătura mai persistă, nu se admite operaţia de lichidare din chenar. Acest 
lucru se referă şi la opinia părinţilor. 

9. Părinţii trebuie să explice copilului situaţia, să găsească împreună cu acesta diverse căi, metode, jocuri 
pentru a-l ajuta să obţină rezultate pozitive. În contextul vizat, părinţii trebuie să servească drept model de 
conduită demnă, adecvată şi pot să se includă în acest joc, elaborând fişa sa cu partea luminoasă şi cea 
sumbră a universului interior al său. 

10.  Acest joc poate fi îmbinat cu diverse tipuri de aprobare, recompense, îndeplinirea variatelor 
obligaţiuni de onoare în cadrul familiei sau şcolii. Dacă copilului i-a reuşit să anihileze sau să se debaraseze 
de câteva deprinderi, trăsături negative, el poate fi îndemnat să construiască o nouă fişă, dar o păstrează pe 
cea precedentă (pentru a observa calea sa de perfecţionare moral-volitivă, intelectuală etc.). 

Strategia descrisă a fost experimentată şi continuă a fi valorificată în circa 60 de familii, care au fost implicate în 
activitatea şcolilor, atelierelor pentru părinţi. Paralel cu acest joc creativ ce se desfăşoară continuu, se pot organiza  
diverse jocuri cu material didactic de masă, cu subiect, cu material special de tipul constructor, material din natură, 
nisip, apă, lut, inventar sportiv, inventar pentru munca  în natură, la calculator etc. Esenţiala regulă pe care trebuie s-o 
respecte părinţii este: jocul să fie îmbinat organic cu respectarea regimului şcolar, regimului familial, activităţile 
de autoservire, munca de menaj casnic sau în gospodărie, care sunt accesibile copilului de vârstă şcolară mică. 
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