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Activitatea 4. Activități pentru părinți 

Subactivitatea 4.3 Derularea programului educativ „Școala pentru părinți” (8 ateliere de educație parentală) 

 

Atelier 5. Importanța jocului 

 

Jocul, în general, este un element de neprețuit în dezvoltarea copiilor, indiferent de timp sau 
vârstă; jocul în aer liber deschide o întreagă lume de noi beneficii și oportunități! Cu timpul de pauze și 
de joc nestructurat în scădere și cu timpul petrecut în fața ecranelor în creștere, este mai mult decât 
important să educăm părinții, educatorii, profesorii, funcționarii publici și pe toți cei care au în grijă 
copiii să știe de ce timpul petrecut cu jocul în natură îmbogățește atât de mult copiii. 
 

 

“Jocul contează deoarece creează o oportunitate pentru a aduce la lumină tot ce e mai bun în 

fiecare copil și este totodată o oportunitate pentru copii pentru ca și ei să vadă cu adevărat ce e mai bun 

în ei” — Jill Vialet, fondator al Playworks 

 



 

 

 

 

 

Știința a demonstrat că jocul în aer liber (#1) atenuează stresul, reduce anxietatea, îmbunătățește 

starea de spirit și crește sentimentele de fericire și stare de bine. Natura este bună cu toți! 

 

“Jocul furnizează creierul tot ce are nevoie pentru a putea învăța mai târziu în viață, maximizând 

șansele copilului de a fi un membru al societății fericit și sănătos.” — Kris Allen 

 

Echipamentele din locurile de joacă care pot fi utilizate de mai mulți copii odată, cum este de 

exemplu leagănul din cauciucuri mari (tire swing), încurajează dezvoltarea abilităților sociale ale 

copiilor, indiferent de abilitățile lor. Jocul ajută la creerea unui pod peste lacunele de comunicare. 

Activitățile în care copiii se amuză împreună promovează unitatea și incluziunea! 

 

Prin joacă, copiii obțin anumite elemente importante:  

- află cine sunt – își localizează propria identitate 

- descoperă ce pot face; 

- își dau seama că se pot descurca pe cont propriu 

Joaca implică, sau ar trebui să implice opțiuni. Atunci când se joacă, copiii învață să aleagă și să 

decidă asupra posibilităților pe care le au la îndemână – trebuie să aleagă ce, unde și uneori chiar cu cine 

să se joace. Dacă desenează sau colorează, ei trebuie să aleagă tema și culorile. Dacă practică jocuri de 

imaginație, trebuie să inventeze o poveste, personaje și, ceea ce este cel mai important, să aleagă cine 



 

 

 

 

 

vor fi ei în povestea respectivă. Când se joacă cu mingea, trebuie să decidă regulile jocului, dacă se 

îmbracă singuri trebuie să așeagă haine și asa mai departe.  

Toate aceste opțiuni ajută la construirea imaginii de sine – ce le place să facă, cu cine le place să stea și 

le dă un sentiment de control asupra vieții lor.  

 

„Nu ne oprim din joacă atunci când îmbătrânim, ci îmbătrânim când încetăm să ne mai jucăm.” 

(George Bernard Shaw) 
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