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DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII COPILULUI – 

DEMERS DIDACTIC CREATIV 

 

Simpozion al cadrelor didactice 

Concurs de creații ale elevilor pe tema „Tradiții de primăvară” 

Perioada derulării: 20 februarie 2015 - 27 martie 2015 

Nivelul propus: preșcolar, primar și gimnazial 

 

Secțiunile simpozionului: 

 Rolul cadrului didactic în stimularea şi în formarea personalităţii 

elevilor 

 Relaţia dintre  limbaj şi  realitate 

 Calitate şi creativitate 

 Abordare integrată 

 Creativitatea ca joc al inteligenţei 

 Rolul activităţilor extracurriculare în dezvoltarea culturală a elevilor 
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DEZVOLTAREA PERSONALĂ A COPILULUI- DEMERS DIDACTIC CREATIV  

SIMPOZION NAŢIONAL 

27 FEBRUARIE 2016 

PROGRAMUL ZILEI 

9.00 – Deschiderea festivă a simpozionului 

9.00 – 9.45 – Invitaţii  au cuvântul! 

 Reprezentantul Consiliului Judeţean 

 Reprezentantul Primăriei 

 Reprezentantul Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa; 

 Reprezentantul Casei Corpului Didactic Constanţa;  

 Reprezentantul Facultăţii de Pedagogie și Științele Educației din Universitatea „Ovidius” 

Constanţa;  

 Reprezentantul Colegiului Național „Mihai Eminescu” Constanța 

 Reprezentantul Colegiului Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” Constanţa; 

 Reprezentanbtul Asociației Învățătorilor Teleormăneni 

 Preşedintele AIIC Constanţa 

 

10.00 – 11.45 

 Prof. univ. dr. Olga Duţu- Constanţa  - „Psihologia poporului român”- Daniel David 

 Prof. univ. dr. Vasile Molan - Calitate în educație 

 Lector. Univ. Dr. Costin Șorici  - Universitatea „Ovidius” Constanţa - „Competențele 

secolului XXI”  

 Prof. Radu Dascălu, consilier superior – Centrul Naţional de Examinare şi Evaluare – 

„Evaluarea competențelor fundamentale în ciclul primar la finalul clasei a IV-a. 

Coordonate actuale și perspective” 

 Prof. Daniela Lăudoiu, consilier superior – Centrul Naţional de Examinare şi Evaluare – 

„Evaluarea competențelor fundamentale la clasa a II-a (EN II). Elemente de 

noutate; 

 prof. Vasilica Mitrea - Un fin și fidel „observator” al activității Asociației Învățătorilor și 

Institutorilor Constănțeni 
 

Pauză de prânz 

 

12.00 – 13.00 – Vizitarea expoziţiei „Dezvoltarea personală a elevului – rezultat al unui demers didactic 

creativ- "Tradiții de primăvară” - cu lucrările elevilor 
               

Program de formare 

13.00 – 14.00 – Trainer Mateian Calin - Cum îmi simplific munca de comunicare la clasa fără a fi expert 

IT 

14.00- 15.30- psiholog Mateian Rodica  și psiholog Crețescu Yolanda - Relaționarea profesor - copil – 

părinte! 
 

Lucrările pe secţiuni 
 

16.00 – 17.30 – Lucrările pe cele  cinci secţiuni 

17.30- 18.00   -  În loc de încheiere (O privire critică asupra zilei şi... Privind înainte, spre o nouă ediţie...  

 

Activitatea s-a desfăşurat la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Constanța 
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PARTENERII ASOCIAȚIEI ÎNVĂȚĂTORILOR ȘI INSTITUTORILOR CONSTĂNȚENI: 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA 

CASA CORPULUI DIDACTIC CONSTANȚA 

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CONSTANTIN BRĂTESCU” CONSTANȚA 

COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” CONSTANȚA 

FAS TRAC KIDS CONSTANȚA 
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AU FOST ALĂTURI DE NOI: 

 

Consilier CNEE Radu Dascălu 

Consilier CNEE Daniela Lăudoiu 

Prof. univ. dr. Olga Duțu 

prof. Vasilica Mircea, scriitor 

Prof. univ. dr. Costel Șorici 

Prof. înv. primar Mihaela Anghelescu 

Prof. înv. primar Lavinia Seucea 

Prof. Anamaria Ciobotaru 

Prof. dr. Camelia Ciurescu 

Melina Iordache 
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Echipa de evaluare a lucrărilor elevilor: 

 

 

prof. înv. primar Aurelia Agighioleanu 

prof. înv. primar Elena Babașcu 

prof. înv. primar Iuliana Badiu 

prof. Daciana Călin 

prof. Camelia Ciurescu 

prof. înv. primar Sultana Della 

prof. înv. primar Marioara Istrate 

înv. Aurelian Rizoiu 

prof. înv. primar Ecaterina Rupesac 

prof. înv. primar Paula Tatu 

prof. înv. primar Nicoleta Varsami 

prof. înv. primar Șuteu Laura Cerasela 

prof. înv. primar Florina Zecheru 
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Echipa de organizare: 

 

prof. înv. primar Aurelia Agighioleanu 

prof. înv. primar Elena Babașcu 

prof. înv. primar Iuliana Badiu 

prof. Daciana Călin 

prof. Camelia Ciurescu 

prof. înv. primar Sultana Della 

prof. Bianca Ibadula 

prof. înv. primar Marioara Istrate 

înv. Aurelian Rizoiu 

prof. Carmen Rugină 

prof. înv. primar Ecaterina Rupesac 

prof. înv. primar Paula Tatu 

prof. înv. primar Nicoleta Varsami 

prof. înv. primar Șuteu Laura Cerasela 

prof. înv. primar Florina Zecheru 
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Tabele nominale pe secțiuni,  

cu participanții la simpozionul național  

„Dezvoltarea personală a elevului - demers didactic creativ” 

Constanța 

27 februarie 2016 



12 

 

Secțiunea 1: ROLUL CADRULUI DIDACTIC ÎN STIMULAREA ŞI FORMAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR 
 

Moderatori:   Dascălu Radu - consilier CNEE 

Agighioleanu Aurelia- prof. înv. primar, Școala Gimnazială Nr. 7 „Remus Opreanu” Constanța 

Ceaușu Ilie- Lică - prof. înv. primar, Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” Hârșova 

 
Nr. 

crt. 

Nmele și prenumele 

cadrului didactic 

Profesia Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Tatu Paula Prof.înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr.28 

”Dan Barbilian”  

Constanța Constanța Consilierea educationala- parte importanta a 

managementului clasei 

2.  Ceaușu Ilie Lică Prof.înv. 

primar 

Liceul Teoretic „Ioan 

Cotovu” 

Hârșova Constanța Activitatea metodică- o componentă esențală a formării 

continue a învățătorilor" 

3.  Tufan Georgeta Învățător Liceul Tehnologic „Sf. Mc. 

Sava” 

Berca Buzău Cum învățăm elevii să învețe creativ  

4.  Radu Liliana Prof.înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr.28 

”Dan Barbilian”  

Constanța Constanța Debutul școlarității obligatorii în Europa 

 

5.  Abibula Șeila                                                                                              prof. înv. 

primar 

Șccoala Gimnazială  Valu lui 

Traian 

Constanța Părinții și profesorii parteneri în educație                                                                         

6.  Diaconu Carmen-

Cristina  

prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Vatra Dornei Suceava Profesorul-decident, manager al clasei 

7.  Stoica Laura educatoare Școala Gimnazială ,,Dragos 

Marin", Grădința cu 

program normal  

Ștefan cel 

Mare 

Călărași  

Rolul calculatorului în dezvoltarea învăţământului modern 

8.  Botan Ecaterina Prof. Școala Gimnazială Nr. 39 

,,Nicolae Tonitza” 

Constanța Constanța 

9.  Popa Carmen 

Titina 

prof. înv. 

primar 

 Școala Gimnazială Mircea 

Eliade 

Craiova Dolj Rolul educaţiei pentru mediu în formarea personalităţii 

umane 

10.  Hendre Mariana prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială „George 

Coşbuc” 

Medieşu 

Aurit 

Satu Mare Rolul familie în educaţia copiilor 

11.  Isăchioaia Dumitra Prof.înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 7 

”Remus Opreanu”  

Constanța Constanța Strategii de intervenție educațională privind abuzul asupra 

copilului 

12.  Meszaros Viorica prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială „George 

Coşbuc” 

Medieşu 

Aurit 

Satu Mare Şcoala pentru toţi 

13.  Radu Dimitrie 

Gheorghe 

Prof. dr., 

consilier 

școlar 

Colegiul Național Bănățean Timișoara Timiș Acordarea principiilor didacticii cu învățământul artistic 
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Secțiunea 2: RELAŢIA DINTRE LIMBAJ ŞI REALITATE 
 

Moderatori:   Rupesac Ecaterina - prof. înv. primar, Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 

Iancu Liliana - prof. înv. primar, Școala Gimnazială Nr. 37 Constanța 

Palasca Simona - prof. înv. primar, Școala Gimnazială Nr. 30 „Gheorghe Țițeica” Constanța 
 

Nr. 

crt. 

Nmele și prenumele 

cadrului didactic 

Profesia Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Todirică Alina-

Georgiana 

Prof. Școala Gimnazială Nr. 39 

,,Nicolae Tonitza” 

Constanța Constanța Ascultarea empatică în procesul educativ 

2.  Rupesac Ecaterina Prof.înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr.28 

”Dan Barbilian”  

Constanța Constanța Clubul de lectură  - modalitate de dezvoltare a interesului 

pentru lectură 

3.  Agighioleanu 

Aurelia 

Prof.înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 7 

”Remus Opreanu”  

Constanța Constanța „Pălăriile gânditoare” la orele de comunicare în limba 

română 

4.  Zamfir Liliana prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială 

,,Constantin Brâncuşi” 

Medgidia Constanța Abordarea textelor literare /informative în cadrul orelor de 

lectură- premisă a formării abilității de înțelegere a unui 

text 

5.  Șofron Carmen Prof.  Școala Gimnazială Podgoria Buzău Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii  limbajului oral  

cu ajutorul povestirii, a memorizării și a dramatizării 6.  Șofron Florin Prof.  Școala Gimnazială Podgoria Buzău  

7.  Mihăilă Simona-

Elena 

Prof. înv. 

primar 

Liceul Teoretic ,,Ioan 

Pascu” 

Codlea Brașov Limbajul şi creativitatea la ciclul primar 

8.  Iancu Liliana prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 37 Constanța Constanța Modalități de valorificare a lecturii pentru dezvoltarea 

capacității de exprimare scrisă a școlarilor 

9.  Stoica Tatiana Prof. înv. 

primar 

Liceul Tehnologic “I. C. 

Brătianu” 

Nicolae  

Bălcescu 

Constanţa 

 

Optimizarea comunicării  didactice la ciclul primar 

10.  Oprea Mădălina 

Silvia 

Prof. Școala Gimnazială Nr. 39 

,,Nicolae Tonitza” 

Constanța Constanța Să vorbim despre ţara lui Verb – împărat 

11.  Fugaciu Tasi prof. înv. 

primar  

Liceul cu Program Sportiv 

„Petrache Trişcu”    

Craiova Dolj Şcolarul în lumea poeziei şi  a basmului 

                                                                     

12.  Palasca Simona prof. înv. 

primar, dr. 

în filologie 

Şcoala Gimnazială Nr. 30 

,,Gheorghe Ţiţeica” 

Constanța Constanța Valenţe formative şi informative în lectura unui basm 

românesc  

13.  Konta Terezia 

Doina 

profesor 

metodist 

Casa Corpului Didactic Baia Mare 

 

Maramureș 

 

Limbaj, comunicare, lectură pentru preșcolari și școlarii 

mici 

14.  Teleman Angela conf. univ. 

dr. 

Universitatea Pedagogică 

de Stat „Ion Creangă” 

Chișinău Republica 

Moldova 

Textului argumentativ și potențialitatea metodologică în 

clasele primare 
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Secțiunea 3: CALITATE ŞI CREATIVITATE 
 

Moderatori:   Călin Daciana - profesor, Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța 

Della Sultana - prof. înv. primar, Școala Gimnazială Nr. 11 „Constantin Angelescu” Constanța 

Badiu Iuliana - prof. înv. primar, Școala Gimnazială Nr. 30 „Gheorghe Țițeica” Constanța 
Nr. 

crt. 

Nmele și prenumele 

cadrului didactic 

Profesia Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Ardeleanu  Cristina Înv. Şcoala Gimnazială Nr. 7 Reşiţa Hunedoara  Calitate prin creativitate 

2.  Dinu Gianina Prof înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială Nr.11 Buzău Buzău Calitate și creativitate  

3.  Olteanu  Camelia Prof.înv. 

primar  

Liceul Tehnologic “I. C. 

Brătianu” 

Nicolae  

Bălcescu 

Constanţa 

 

Dezvoltarea personală a elevilor în cadrul  disciplinelor 

opționale 

4.  Neculae Petruța  Învățător Scoala Gimnaziala ,,Mihail 

Sadoveanu” 

Medgidia Constanța  

Dezvoltarea personalitatii elevilor prin lectiile de 

matematica  5.  Gazi Cidem Institutor  Scoala Gimnaziala ,,Mihail 

Sadoveanu” 

Medgidia Constanța 

6.  Opincaru Silvia Prof.înv. 

primar  

Școala Gimnazială Nr.28 

”Dan Barbilian”  

Constanța Constanța Dezvoltarea creativității elevilor prin jocuri și jocuri 

didactice 

7.  Mureșan Samir  Preot prof. Liceul Teologic Ortodox 

„Nicolae Steinhardt” 

Satu Mare Satu Mare Educaţia religioasă, o reală cultivare a spiritului                                     

8.  Pîrvu Georgica educatoare Gr.P.P. ” Amicii” Constanța Constanța Importanța instruirii prin intermediul jocurilor dinamice în 

preșcolaritate 

9.  Nădăban Ioana Prof. înv. 

primar 

 Școala Gimnazială Nr. 5 Arad 

 

Arad 

 

Metodele smile în abordarea problemei identității în 

activitățile educative 

10.  Manea Marioara Prof. Școala Gimnazială Nr. 39 

,,Nicolae Tonitza” 

Constanța Constanța  

Procedee  de  stimulare  a  gândirii 

creatoare  în  cadrul  matematicii 11.  Sărmăşag Camelia Prof. Școala Gimnazială Nr. 39 

,,Nicolae Tonitza” 

Constanța Constanța 

12.  Popescu Cristina –

Monica 

Prof.înv. 

primar 

Școala Gimnazială  Godinești Gorj 

 

Secretele  dezvoltării abilităților  sociale ale copiilor 

13.  Horneț Mihaela Prof înv. 

primar 

Școala Gimnazială ,,Tudor 

Arghezi” 

Năvodari Constanța Stimularea  creativității  elevilor obiectiv  de  prim  ordin  

în  dezvoltarea personalității  elevilor 

14.  Călin Daciana Prof. Liceul Tehnologic 

„Dimitrie Leonida 

Constanța Constanța Dezvoltarea emotionala a copilului de 10-12 ani prin textul 

literar 

15.  Della Sultana Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 11 

„Constantin Angelescu” 

Constanța Constanța Afirmarea inteligenței emoționale în cadrul activităților 

didactice 
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Secțiunea 4: ABORDARE INTEGRATĂ 
 

Moderatori:   Zecheru Florina - prof. înv. primar, Școala Gimnazială Nr.28 ”Dan Barbilian”  Constanța 

Nedea Maria - prof. înv. primar, Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncuşi”, Medgidia 

Dăscălașu Mariana - Școala Gimnazială ,,Tudor Arghezi” Năvodari 
Nr. 

crt. 

Nmele și prenumele 

cadrului didactic 

Profesia Unitatea de învățământ Localitate

a 

Județul Titlul lucrării 

1.  Tăbăcaru Janina 

Lăcrămioara 

Prof. înv. 

primar  

Şcoala Gimnazială nr. 37 Constanţa 

 

Constanţa 

 

Abordare integrată 

 

2.  Pelican Marioara 

 

 Şcoala Gimnazială „Gheorghe 

Ţiţeica” 

Constanța Constanța Abordarea integrată din perspectiva realizării succesului în 

viaţa personală, profesională şi socială a viitorului cetăţean  

3.  Dăscălașu Mariana Prof înv. 

primar 

Școala Gimnazială ,,Tudor 

Arghezi” 

Năvodari Constanța  

Activitatea integrată – factor de creștere a calității actului 

didactic  4.  Suță Maria Prof înv. 

primar 

Școala Gimnazială ,,Tudor 

Arghezi” 

Năvodari Constanța 

5.  Rotaru Nina Prof.înv. 

primar  

Liceul Tehnologic ,,Nicolae 

Dumitrescu” 

Cumpăna Constanța Caracterul interdisciplinar  al activitaţii didactice   la clasele 

ciclului primar 

6.  Zecheru Florina Prof.înv. 

primar  

Școala Gimnazială Nr.28 ”Dan 

Barbilian”  

Constanța Constanța Corelate de personalitate ale construirii eului ideal vocațional 

la adolescenții liceeni  

7.  Tudur Tatiana Prof înv. 

primar 

Școala Gimnazială Păuliș 

 

Arad Creativitatea - dimensiune complexă a personalității 

8.  Godan Andreea 

Brigitte 

Prof.înv. 

primar  

Grădiniță cu Program Prelungit 

Nr. 22 

Sibiu 

 

Sibiu 

 

 

Creativitatea ca joc al inteligenţei 

 9.  Mihu Raluca 

 

Prof înv. 

primar 

Grădiniță cu Program Prelungit 

Nr. 22 

Sibiu Sibiu 

 

10.  Nedea Maria Prof.înv. 

primar  

Şcoala Gimnazială „Constantin 

Brâncuşi” 

Medgidia Constanța  

Elemente de  abordarea  integrată  a Curriculumului 

 11.  Hârdău Claudia    Prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială „Constantin 

Brâncuşi” 

Medgidia Constanța 

12.  Iordache Florica Învățător Școala Gimnazială  Merei Buzău Predarea integrată a cunoştinţelor în învăţământul primar                   

13.  Sandu Veronica Învățător Școala Gimnazială  Merei Buzău 

14.  Constandache 

Mirela 

Conf. Univ. 

Dr. 

Universitatea „Ovidius” 

Constanţa. Facultatea de 

Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 

 

Constanța 

 

Constanța 

 

Adaptarea şcolară – abordare psihopedagogică  
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Secțiunea 5: CREATIVITATEA CA JOC AL INTELIGENŢEI 
 

Moderatori:   Lăudoiu Daniela - consilier CNEE, București 

Luca Luminița -  prof. înv. primar, Școala Gimnazială Nr. 24 „Ion Jalea” Constanța 

Varsami Nicoleta - prof. înv. primar, Școala Gimnazială Nr. 28  „Dan Barbilian” Constanța 

Nr. 

crt. 

Nmele și prenumele 

cadrului didactic 

Profesia Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Pleșca Ana Prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială Ion Creangă Neamț Determinarea creativității 

2.  Andreiescu  

Florina-Natalia 

Prof.înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială Nr.30 

“Gheorghe Tiţeica” 

Constanța Constanța  

Dezvoltarea creativității școlarilor mici prin metoda 

predicției 3.  Marin Adela-Ionica Prof.înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială Nr.30 

“Gh. Tiţeica” 

Constanța Constanța 

4.  Georgescu Manuela Prof.înv. 

primar 

Scoala Gimnazială nr. 3 

“Ciprian Porumbescu” 

Constanța Constanța Dezvoltarea creativităţii prin joc, premisă a dezvoltării 

durabile 

5.  Ciucă Fevronia Prof.înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr.28 

”Dan Barbilian”  

Constanța Constanța  

Experimentul –un mod sigur de înţelegere a realităţii şi un 

exerciţiu de observare eficientă 

 
6.  Varsami Nicoleta 

 

Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr.28 

”Dan Barbilian”  

Constanța Constanța 

7.  Ion Marinela  Prof.înv. 

primar 

Liceul Teoretic „Anghel 

Saligny” 

Cernavodă  Constanța Mijloace de dezvoltare a creativității la elevii ciclului 

primar 

8.  Șuteu Laura Prof.înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr.11 

”Constantin Anghelescu”  

Constanța Constanța Povestea terapeutică- un nou mod de gestionare a 

comportamentului elevilor 

9.  Silveşan  Tatiana Profesor 

psihoped. 

specială 

Centrul Şcolar de Educaţie 

Incluzivă  

 

Beclean Bistrița -

Năsăud 

Strategii didactice de stimulare a capacităţilor creatoare 

10.  Meszaros Adrian Prof.   Şcoala Gimnazială „George 

Coşbuc” 

Medieşu 

Aurit 

Satu Mare Sportul-un izvor de sănătate şi prospeţime 

11.  Parpală Dănuţ Prof. sprijin  Centrul Şcolar de Educaţie 

Incluzivă 

Roşiorii de 

Vede 

Teleorman  

Ce este învăţarea eficientă? 

 12.  Parpală Daniela Prof. înv. 

primar  

Şcoala Gimnazială 

,,Zaharia Stancu” 

Roşiorii de 

Vede 

Teleorman 

13.  Luca Luminița Prof. înv. 

primar 

Școala Gimnaziala Nr. 24 

„Ion Jalea” 

Constanța Constanța Contexte pentru dezvoltarea personală a copilului la debutul 

școlarității mici 
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14.  Râcu Camelia Prof. înv. 

primar  

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Zimnicea 

 

Teleorman  

Diferenţierea instruirii şi prevenirea eşecului şcolar 

15.  Rădiță Cristina Prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială ,,Mihai 

Eminescu” 

Roşiorii de 

Vede 

Teleorman 
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Secțiunea 6: ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA CULTURALĂ A ELEVILOR 
 

Moderatori:   Istrate Marioara - prof. înv. primar, Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncuşi”, Medgidia 

   Babașcu Elena -  prof. înv. primar, Școala Gimnazială Nr. 39 „Nicolae Tonitza” Constanța 

     Șuteu Laura - prof. înv. primar, Școala Gimnazială Nr. 11  „Constantin Angelescu” Constanța 

Nr. 

crt. 

Nmele și prenumele 

cadrului didactic 

Profesia Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Babaşcu Elena  Prof.înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială nr. 39 “ 

Nicolae Tonitza” 

Constanța Constanța  

Activităţile extracurriculare şi pregătirea elevilor pentru 

viaţă  2.  Caraulani Andra Prof.înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială nr. 29 

„Mihai Viteazul” 

Constanța Constanța 

3.  Șobraneț Carmen 

Oana 

prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 40 

”Aurel Vlaicu” 

Constanța Constanța Activitățile extracurriculare și rolul lor pentru o activitate 

didactică completă  

4.  Vâlcu Alina-Maria prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 39 

„Nicolae Tonitza 

Constanța” 

Constanța Constanța Activitățile extrașcolare - cale de întărire a relației cu 

familia 

5.  Danciu Angelica prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr.8    Constanța Constanța Contribuția activităților extrașcolare și extracurriculare în 

dezvoltarea culturală a elevilor 
6.  Ilea Cristina Ileana prof.  Școala Gimnazială Nr.8    Constanța Constanța 

7.  Badiu Iuliana Prof.înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială Nr.30 

“Gheorghe Tiţeica” 

Constanța Constanța Dezvoltarea gândirii critice a elevilor prin activitățile 

extracurriculare 

8.  Istrate Marioara prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială ,,C. 

Brâncuşi” 

Medgidia Constanța  Rolul activităţilor extracurriculare în dezvoltarea 

creativităţii, imaginaţiei  şi  formarea personalităţii copilului 

9.  Cucu Violeta prof. înv. 

primar 

Şcoala Primară  Criveşti - 

Tutova 

Vaslui Rolul activităţilor extracurriculare în dezvoltarea culturală a 

elevilor  
10.  Secăreanu Natalia prof. înv. 

primar 

Şcoala Primară  Criveşti - 

Tutova 

Vaslui 

11.  Theodorescu Alina 

Cristina 

Prof. înv. 

primar 

Liceul Teoretic „Carmen 

Sylva” 

Eforie Constanța Proiectele educaționale europene - oportunități pentru 

valorificarea practicilor pozitive în realizarea obiectivelor 

școlare 12.  Guzun Silvia Prof. Gimnaziul „Nicolae H. 

Costin” 

Chişinău Republica 

Moldova 

13.  Olea Maria Înv. Școala Gimnazială „Ion 

Borcea” 

Agigea Constanța Jocul didactic 

14.  Machedon Daniela Înv. Şcoala Gimnazială Nr.30 

“Gheorghe Tiţeica” 

Constanța Constanța Abordarea creativitatii in personalitatea copiilor 
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Lucrări în plen 

 

PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN 

de Daniel David 

 

Prof.  univ. dr. OLGA DUŢU 

 

 

O asemenea Monografie cognitiv-experimentală a profilului 

psihologic al românilor apare la un interval de 70 de ani mai mulţi decât 

preconiza Constantia Rădulescu - Motru, autorul unei asemenea lucrări şi 

căruia Daniel David îi dedică această operă fundamentală. 

Tânărul profesor universitar al Universităţii Babeş-Bolyai din 

Cluj-Napoca este psihologul român  cu cel mai mare indice scientometric 

Hirsch şi cu cele mai multe citări în domeniu. Este director fondator al 

The International Institute for the Advanced Studies of Psychotherapy and 

Applied Mental Health, profesor la universităţi americane, editor în bordul 

multor reviste de psihoterapie şi autor a cinci cărţi fundamentale pentru acest domeniu, din 2006 până în 

2015, ultima fiind Psihologie şi tehnologie. Fundamente de roboterapie şi psihoterapie prin realitate 

virtuală (în colab., 2015). 

Operă fundamentală de psihologie socială, culturală şi interculturală, Psihologia poporului român 

(Ed. Polirom, 2015), continuă efortul lui Wilhelm Wundt, la şcoala căruia s-a format autorul prin înaintaşii 

săi Motru-Goangă-Roşca-Radu şi va porni de la conceptul-sintagmă Völkerpsychologie impus de Wundt. 

Reia titlul şi tema Psihologiei poporului român realizată în 1946 de Constantin Rădulescu Motru, după 

Dumitru Drăgicescu în 1907 fiind al doilea autor al monografiei empirice a profilului psihologic al 

românilor. Daniel David reia acest proiect într-o abordare cognitiv-experimentală, printr-un efort uriaş de 

aplicare şi prelucrare a 1.000 de teste pentru profilul integral şi 2.000 de teste pentru unele componente ale 

profilului pe un lot de 50.000 de subiecţi,  români, majoritari, minoritari şi din diasporă. Merituos este 

capitolul care cuprinde numeroasele mulţumiri adresate colaboratorilor săi din universităţile româneşti, din 

institutele de cercetări şi şcoli doctorale de specialitate, care au contribuit la asigurarea înaltului nivel 

ştiinţific al lucrării. 

Impresionează în aceste tratat ştiinţific de 400 de pagini, în format 

academic, modul sincer, deschis, clar şi elevat în Introducere (pp.13-26) în care 

răspunde mai multor întrebări pe care şi le-a pus înaintea acestui demers care a 

durat 10 ani (2005-2015), de ce i-a dat acest titlu, de ce a reluat proiectul lui 

Motru, care sunt fundamentele acestui demers monografic dacă nu este 

„periculos“ un astfel de demers, ale cărui rezultate ar putea servi unor scopuri 

ascunse şi de ce şi-a asumat Daniel David această misiune. 

Primul capitol cuprinde un Scurt istoric de la Völkerpsychlogie la 

psihologia interculturală. Cazul psihologiei poporului român, în care, după 

istoricul problemei, prezintă arhitectura  generală a metodologiei utilizate în 

psihologia socială, limitele abordărilor anterioare ale psihologiei românilor şi 

concluziile generale (pp. 27-44). Capitolul 2 se ocupă de Psihologia românilor. 

Fundamente teoretice şi metodologice cu concluzii generale şi strategice (pp. 
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45-76). Capitolul 3 prezintă Fundamente despre români şi România, cu informaţii despre geografia, limba, 

demografia şi un scurt istoric, componenta genetică, biologică a românilor, fundamente ale mediului 

ecologic, mediul cultural românesc şi concluziile generale (pp. 77-180). 

În capitolul 4 prezintă Psihologia românilor. Rezultate, într-o abordare empirică, introducând trei 

perspective de prezentare a românilor (conform teoriei dr. Antonio Terracciano) cum suntem, cum credem 

că suntem şi cum cred alţii că suntem / cum credem că sunt alţii, adică Psihologia românilor într-o 

abordare fenomenologico-hermeneutică  şi concluziile generale (pp.181-296). Ultimul capitol, 5, prezintă 

Profilul psihologic al românilor, în care aflăm cum suntem şi de ce am ajuns aşa, cum credem că suntem şi 

de ce credem asta, comparaţii între cum suntem şi cum credem că suntem, urmate de concluziile generale 

ale capitolului (pp. 297-320). 

Ultima parte a tratatului cuprinde Concluzii, limite, implicaţii şi discuţii generale, Postfaţă Un 

experiment, Anexe, Referinţe bibliografice, Index de autori şi Aprecieri asupra tratatului (pp. 321-399). 

Această carte este o oglindă în care este bine să vedem cum suntem şi ce ar trebui să schimbăm, din 

perspectiva noii paradigme a discursului identitar românesc pe care o propune autorul după analiza detaliată 

a profilului psihologic al românilor. Extrem de utile sunt tabelele sintetice din care vom cita câteva din 

aspectele dominant pozitive şi negative - potenţial intelectual, creativitate potenţială, stiluri de învăţare 

potenţiale comparabile cu ţările, culturile democratice moderne. 

Deoarece autorul operează cu profilul psihologic de suprafaţă şi de adâncime, cu inteligenţa fluidă 

şi cristalizată, între aspectele determinant negative autorul reţine inteligenţa şi creativitatea care nu 

valorifică potenţialul existent, în comparaţie cu aceleaşi ţări-culturi (de reţinut că realizează compararea 

indicatorilor psihologici din 37 de ţări). Deoarece realizează separat şi profilul copilului român, a reţinut 

rezultate scăzute ale stilurilor de învăţare, care ne situează pe penultimul loc la testele PISA. Stilul cognitiv 

iraţional la copiii, este mai marcant decât la americani. (p.305). 

Adresându-mă cadrelor didactice din Asociaţia Învăţătorilor şi Institutorilor Constănţeni (27 febr. 

2016), le-au recomandat studiul acestui tratat, pentru o cunoaştere obiectivă a profilului psihologic al 

copiilor români, dar şi a seniorilor, deoarece conturează şi soluţii pentru mai buna valorificare a 

potenţialului intelectual şi creativ al elevilor noştri. Le-am sugerat să analizeze factorii culturali, sociali, 

economici, psihologici care confirmă starea de fericire mare a copiilor români de 10-12 ani, dar şi 

neîncrederea în sine, ca particularitate evidentă a românilor, care generează stima de sine redusă şi 

complexele de inferioritate. 

Dacă se realizează prin recompense, în activităţile preşcolarilor şi ale elevilor din ciclul primar din 

şcolile româneşti, pregătirea pentru stilul occidental de leader-ship bazat pe recompense, personalul 

didactic, alături de celelalte categorii profesionale, se confruntă în ţara noastră cu un leader-ship 

investigativ, care vânează greşelile, şi acordă pedepse. 

Numeroase sunt problemele impuse analizei în raporturile românilor cu munca, familia, religia, cu 

exagerările în autoevaluarea pozitivă şi negativă, consecinţele profilului nostru colectivist, în comparaţie cu 

bulgarii, grecii, portughezii sau japonezii care au acelaşi profil colectivist. 

O asemenea operă fundamentală sper să genereze dezbateri publice în mass-media, în şcoli, 

universităţi, instituţii de cultură, urmate de acele decizii care pot contribui la schimbarea paradigmei 

educative româneşti. 
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CONSILIEREA EDUCAȚIONALĂ -  

PARTE IMPORTANTĂ A MANAGEMENTULUI CLASEI 
 

Profesor învățământ primar TATU PAULA 

Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 

 

 

1. Delimitări conceptuale: 

Semnificația cea mai cuprinzătoare a ”consilierii” poate fi regăsită la începuturile organizării 

societății umane, în sensul că erau persoane în cadrul grupului care dețineau abilități de vindecare, sfătuire, 

îndrumare, de a oferi soluții pentru diferite probleme medicale, sociale, politice, personale sau de grup.  

Cumva, acest fapt, al consilierii, a existat în diferite forme în societate. Cu timpul însă, diversificarea 

și specializarea societății a dus la o identitate clară a ceea ce reprezintă termenul de ”consiliere”.  

Constatările empirice și cercetările științifice susțin deopotrivă ideea că formarea personalității umane este 

un proces deosebit de complex care presupune activități specifice de educație, asistență și consiliere 

educațională desfășurate pe parcursul întregii vieți.  

În societățile moderne, aceste tipuri de activități s-au instituționalizat și s-au profesionalizat, devenind 

o atribuție și o obligație a statului față de cetățenii săi. 

Termenii mai sus-menționați - ”asistență” și ”consiliere” sunt foarte bine delimitați în literatura de 

specialitate. Termenul ”asistență” care provine din cuvintele latinești ”assisto,-ere” și ”adsisto,-ere” 

semnifică a acorda sprijin, a fi alături de cineva în rezolvarea unor probleme. Această terminologie implică 

o acțiune individualizată, care în practică se poate manifesta sub forme variate: asistență medicală, asistență 

socială, asistență psihologică și asistență pedagogică / educațională.  

Asistența pedagogică / educațională presupune sprijin, ajutor și îndrumare acordate în special copiilor 

și tinerilor, dar și adulților, tuturor persoanelor care participă la activități de instruire-învățare, de formare 

profesională, de dezvoltare personală și orientare în carieră. Este vorba despre asistența calificată acordată 

persoanelor aflate în procesul de formare și dezvoltare a propriei personalități, realizat prin intermediul 

educației, în sensul larg al termenului  (Dumitru, I. A.,2008) 

Asistența psihopedagogică are un caracter interdisciplinar, având ca scop realizarea unei educații 

eficiente, adaptată la particularitățile psihoindividuale ale persoanei. Această asistență se poate realiza 

așadar atât în cadrul și prin intermediul activităților de instruire-învățare realizate de profesori în general, 

cât și prin activități specifice de consiliere educațională. 

Legătura dintre asistență și consiliere este lesne de realizat pornind de la ideea potrivit căreia 

”consilierea reprezintă un proces de acordare a asistenței persoanelor care doresc să-și atingă obiectivele și 

să funcționețe mai eficient” (Holdevici, apud Dumitru, I. A., 2008, p.13). 

Este necesară și precizarea că noțiunea de ”consiliere” este în relație de sinonimie cu alte noțiuni 

precum ”sfat”, ”îndrumare”. Explicația termenului implică așadar o relație interumană, relație bazată pe 

comunicare și ajutor, și stabilită între o persoană abilitată, specializată - pe de o parte, și una sau mai multe 

persoane care au nevoie de consiliere - pe de altă parte.  

Prin natura relației interumane generată, consilierea oferă posibilitatea de dezvoltare, autocunoaștere 

și maturizare a personalității, facilitând adaptarea persoanei la situații cotidiene, adaptare care îmbunătățește 

calitatea vieții  (Moraru, M., 2013). 

 

2. Tipuri de consiliere: 

J. W. Gustad definește consilierea ca un proces de orientare-învățare care se desfășoară în spațiul 

realității între două persoane, cuplu în care sfătuitorul cu competență în probleme psihologice oferă 

clientului său metode adecvate nevoilor acestuia, în raport cu contextul evenimentelor vieții, stabilidu-se în 

acest fel un program personal în care sunt incluse următoarele (Dimitriu-Tiron, E., 2005) 

- luarea la cunoștință de sine; 

- înțelegerea situațiilor; 

- evaluarea efectelor acestora; 

- realism și simț practic în soluționarea acestor situații critice; 



24 

 

- restabilirea echilibrului cu realitatea vieții; 

- evoluția pozitivă a subiectului;  

Acest șablon definitoriu se poate aplica în orice tip de consiliere, tipologie detaliată în rândurile 

următoare. 

Cadrul în care este folosită consilierea depășește granițele școlii, de aceea în mod categorig trebuie să 

existe o imagine de ansamblu a ceea ce reprezintă această relație interumană. Pentru a porni de la un cadru 

general, trebuie avută în vedere o tipologie a consilierii, identificată în literatura de specialitate în diferite 

forme (Moraru, M.,  2013): 

 consiliere de tip informațional / on-line: se oferă informații pe teme specifice și în diverse domenii; 

 consiliere educațională / consiliere psihopedagogică: privită ca un ansamblu de acțiuni psiho-

pedagogice destinate copiilor, adolescenților, părinților și profesorilor deopotrivă; 

 consiliere de dezvoltare personală: privită ca o formă de consiliere psihologică centrată pe 

dezvoltare, maturizare și adaptare care permit atingerea stării de bine și care vizează dezvoltarea 

armonioasă a personalității; 

 consiliere suportivă: cea care oferă suport emoțional, apreciativ sau chiar material; 

 consiliere de criză: care se întâlnește în situații de dificultate trăite de anumite persoane, iar pentru 

acestea se are în vedere nu numai alinarea suferințelor dar și prevenirea consecințelor; 

 consiliere vocațională / a carierei: care stimulează resursele personale, sociale și educaționale în 

vederea unei opțiuni școlare și profesionale optime; 

 consiliere maritală:privită ca asistență psihologică acordată familiei, relației de cuplu; 

 consiliere pastorală: consilierea din perspectivă religioasă, prin intermediul unui preot ce realizează 

asistență prin intermediul valorilor religioase; 

După cum se observă, consilierea poate îmbrăca variate forme și chiar și aspecte diferite ale vieții. 

Înainte însă de a evidenția caracteristicile consilierii educaționale în contextul acesta larg, trebuie făcute 

anumite precizări în legătură cu domeniile cu care uneori se contopește  termenul. Așadar, din clasificarea 

anterioară s-ar putea naște întrebarea cu ce domeniu are mai multe în comun consilierea: cu știința, cu arta, 

cu tehnologia sau cu religia?  

Dimensiunea pedagogică / educațională a consilierii psihopedagogice urmărește provocarea unor 

schimbări voluntare în cognițiile, atitudinile și comportamentele subiecților prin antrenarea acestora în 

activități educațional-formative specifice care-i ajută să facă față problemelor vieții, să dobândească abilități 

necesare pentru adaptare la viața școlară, personală, socială în sens larg (Dumitru, I., A., 2008). 

Consilierea psihopedagogică are anumite trăsături definitorii: 

 reprezintă un proces de dezvoltare personală, profesională și socială; 

 vizează valorificarea disponibilităților necesare adaptării la diferitele solicitări ( de învățare, de 

relaționare, de autocontrol, de comunicare) 

 identifică posibile obstacole în procesul dezvoltării elevului: traume, dizabilități, probleme sociale, 

probleme psihologice; 

 oferă soluții și construiește proiecte de dezvoltare personală sau socio-profesională; 

 conduce la optimizarea relației pedagogice; 

 implică responsabilitate din partea consilierului atât față de cel consiliat cât și față de școală. 

 asigură suport psiho-educațional părinților și copiilor pentru compensarea unor deficiențe. 

 se preocupă de prevenția problemelor ce pot împiedica dezvoltarea și funcționarea bio-psiho-socială 

normală a elevului (probleme de comunicare, de comportament, de adaptare școlară, de sănătate 

fizică, emoțională, mentală) 

Pentru a delimita corect termenii, iată o prezentare comparativă a noțiunilor de consiliere educațională 

și consiliere psihologică (Băban, A., 2001, pag. 20): 

 Consiliere educațională Consiliere psihologică 

CINE? 
Profesorul abilitat pentru activitățile de 

consiliere și orientare 

Psihologul școlar 

UNDE? 
În cadrul orelor de consiliere și orientare 

sau dirigenție 

În cabinetul de consiliere 

GRUP ȚINTĂ Clasa de elevi, părinți Persoana (elev, părinte, profesor) 
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OBIECTIVE 

Dezvoltare personală 

Promovarea sănătății și stării de bine 

Prevenție 

Dezvoltare personală 

Promovarea sănătății și stării de bine 

Prevenție 

Remediere 

TEMATICĂ 

 Cunoaștere și imagine de sine 

 Dezvoltarea unor abilități de 

comunicare și management al 

conflictelor; 

 Dezvoltarea abilităților sociale-

asertivitate 

 Dezvoltarea abilităților de prevenire 

a consumului de alcool, tutun, droguri 

 Dezvoltarea unei psihosexualități 

sănătoase 

 Prevenirea unor boli, sarcini nedorite 

 Dezvoltarea abilităților de prevenire 

a anxietății, depresiei, agresivității, 

suicid 

 Consiliere vocațională 

 Controlul stresului 

 Responsabilitate socială 

 Rezolvare de probleme 

 Decizii responsabile 

 Tehnici de învățare eficientă 

 Managementul timpului 

 Dezvoltarea creativității 

 Informarea privind resursele de 

consiliere-cabinete școlare, cabinete de 

consiliere privind cariera, organizații 

non-guvernamentale 

 Evaluare psihologică 

 Consiliere în probleme: emoționale 

(anxietate, depresie), comportamentale 

(agresivitate, hiperactivitate), de 

învățare (eșec școlar, abandon școlar) 

 Terapie individuală și de grup 

 Intervenții în situații de criză (divorț, 

boală, decesul părintelui) 

 Consiliere vocațională 

 Informarea și formareaprofesorilor 

și părinților pe teme de psihologie 

educațională și promovarea sănătății) 

 Materiale informative pentru mass 

media 

 Cercetare în domeniul consilierii 

 

După cum se observă, există diferențe mai ales sub raportul competențelor celor implicați în 

activitatea de consiliere din școală, profesorul-consilier nu deține competențe de evaluare psihologică a 

elevilor, drept pentru care a încerca remedierea unor posibile situații de criză psihologică fără a utiliza 

corect instrumente psihologice este foarte riscant. Această idee se suprapune cu una dintre trăsăturile 

definitorii ale consilierii educaționale enunțată mai sus, aceea de responsabilitate a profesorului față de 

școală și față de cel consiliat. 

 

3.  Specificul consilierii educaționale, individualizare normativă 

Raportat la toate definițiile expuse anterior, consilierea educațională reprezinta așadar un proces de 

orientare și învățare care se adresează subiecților educaționali (elevii, în cazul de față), dar și partenerilor 

educaționali (părinți, profesori), cu scopul abilitării acestora în ccele mai eficiente tehnici, metode, procedee 

de gestionare și rezolvare a problemelor educaționale.  

Aici este momentul să se definească problema educațională. Aceasta reprezintă o situație educațională 

dificilă pentru subiectul care beneficiază de consiliere, situație raportată la caracteristici cognitive 

(neclaritate, ceață psihologică, ambiguitate), afective (tensiune, nemulțumire, neliniște, frustrare), volitive 

(indecizie, îndoială) – toate generând blocaje comportamentale. 

Deși pare bine delimitat, domeniul consilierii se întrepătrunde cu psihoterapia în așa-numita zonă de 

dificultate existențială a persoanei în care se pun probleme de adaptare la situațiile vieții de tip relațional-

extern sau probleme de echilibru intern. 
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Această zonă de dificultate trebuie caracterizată din perspectiva consilierii educaționale, acest fapt 

realizându-se prin corecta identificare a unor criterii definitorii: 

 După vârsta la care se instalează dificultatea: copilăria (probleme cu grupurile de joacă, izolarea, 

hiperactivitatea, copii bătăuși etc.), adolescența, tinerețea, maturitatea, bătrânețea; 

 După sexul subiecților consilierii; 

 După relația rezultat-satisfacție: școlaritatea (adaptare școlară, dozarea efortului, interese), 

profesiunea, hobby-uri; 

 După starea de sănătate: boli frecvente, boli grave, boli incurabile; 

 După tipul de relații sociale: timiditate, delincvență, asertivitate, persuasiune; 

Pentru a face selecția corectă a domeniilor la care se oprește cu precădere consilierea educațională 

mai trebuie menționate și alte criterii de delimitare a problemelor. După gradul de gravitate, problemele cu 

un nivel redus al gravității fac obiectul consilierii, după cu urmează: 

 Copii: educație, școlarizare, orientare profesională, educație sexuală, copii brutalizați, bătuți, 

marginaliați, bolnavi; asistență protutelară; 

 Familie: educație parentală, probleme familiale; 

 Profesie: orientare, formare, organziarea timpului liber, integrare socială; 

 Sănătate: educație pentru sănătate, medicină preventivă, alimentație, susținere în boli cronice sau 

incurabile; 

Din criteriile enunțate anterior se conturează centrele de interes pentru consilierea educațională: 

probleme specifice vârstei, probleme ale adaptării școlare, probleme ale familiei, stare de sănătate, orientare 

a intereselor profesionale, relații de grup, autocunoaștere.  

Din analiza anterioară se deduce logica individualizării normative.  

 

4.  Rolul şi competenţele profesorului în exercitarea activităţii educative: 

Activitatea educativă a profesorului manager este în strânsă legătură cu aptitudinea pedagogică, 

aceasta reprezentând ansamblu de calităţi psihosociale, generale şi specifice, necesare pentru proiectarea 

activităţii care are ca finalitate formarea-dezvoltarea permanentă a personalităţii. ( S. Cristea) 

Rolul de manager al clasei exercitat pe baze ştiinţifice asigură o bună desfăşurare a procesului 

instructiv - educativ. Rolurile care susţin în final îndeplinirea rolului de manager sunt: 

 planificarea: profesorul planifică întreaga activitate de formare şi educare a elevilor în funcţie de 

idealul educaţional prevăzut în Legea învăţământului, de obiectivele urmărite şi de particularităţile grupului 

clasei. Acest fapt se poate face numai pe baza unor solide cunoştinţe privind teoria generală a educaţiei, 

teoria instruirii, teoria curriculumului, cunoştinţe de natură psihosocială, dar şi cunoştinţe din didactica 

aplicată şi didactica ştiinţei. 

 organizarea: întreaga activitate a clasei de elevi este organizată de profesor tot pe baza culturii 

generale a profesorului. 

 comunicarea: o comunicare eficientă cu elevii este esenţială. Aceasta trebuie înţeleasă ca proces ce 

se desfăşoară de la profesor la elev, de la elev la elev, de la elev la profesor. Calitatea comunicării 

influenţează climatul din interiorul grupului, care, la rândul său, influenţează procesul învăţării. 

 conducerea: profesorul este cel care conduce activitatea de formare şi educare a elevilor. Durkheim 

foloseşte pentru denumirea acestei activităţi termenul de "dirijare" (R. Iucu - "Managementul clasei de 

elevi"), în sensul că profesorul este dirijor, iar orchestra care interpretează partitura este clasa de elevi. 

Stilurile de conducere adoptate ţin de profesor, dar şi de particularităţile grupului. "Conducerea este 

folosirea înţeleaptă a puterii"  (Warren Bennis) 

 coordonarea: presupune asigurarea unui liant între obiectivele clasei şi cele ale membrilor grupului, 

coerenţa acestora şi repartizarea sarcinilor în funcţie de tipul de activitate, evitarea consumului inutil de 

timp sau a pierderilor. 

 îndrumarea: presupune o bună cunoaştere a particularităţilor individuale ale fiecărui copil 

 motivarea: profesorul ca manager al clasei trebuie să motiveze constant elevii pentru învăţare, acest 

lucru înseamnă ca trebuie să găsească cele mai bune căi în acest sens. Găsirea motivaţiei lăuntrice de către 

fiecare copil este încă un deziderat greu de atins, mai ales în perioada postmodernă. 
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 consilierea: ca o activitate manifestată pe mai multe planuri, în afara celui care vizează învăţarea.  

 controlul: urmăreşte să regleze activitatea . 

 evaluarea: înţeleasă ca acţiune desfăşurată după parcurgerea unor etape, mai mici sau mai mari, şi 

folosirea unor instrumente specifice. Evaluarea trebuie desfăşurată în trei direcţii distincte: măsurare, 

analiza rezultatelor şi măsurile ameliorative. Tot cultura pedagogică dar şi didactica aplicată fac din 

evaluare parte necesară şi eficientă activităţii instructiv-educative. Instrumentele de evaluare întocmite şi 

aplicate corect oferă informaţii clare, obţinute pe baze ştiinţifice, care să stea la baza deciziilor cele mai 

potrivite privind dezvoltarea clasei de elevi. 

Asumarea şi îndeplinirea rolului de manager nu se poate realiza decât dacă, pe lângă cultura generală 

a cadrului didactic, profesorul deţine şi anumite competenţe, atât umane cât şi profesionale. Dezvoltarea 

acestor competenţe îl transformă pe profesor în manager. 

Competenţele analizate în continuare vor fi în legătură directă cu calitatea de manager a profesorului. 

Astfel, o primă competenţă ar fi competenţa umană, necesară pentru cei care lucrează în domeniul 

educaţiei. Aceasta se compune din capacitatea de ascultare, de acceptare, capacitatea de a observa obiectiv 

realizările dar şi neajunsurile, capacitatea de a respecta pe ceilalţi. 

Competenţa de comunicare asigură relaţionarea optimă în activitatea didactică. Reperele acesteia 

sunt date de capacitatea de a selecta calea şi mijloacele de comunicare adecvate, capacitatea de a adapta 

căile şi mijloacele de comunicare la situaţii variate, capacitatea de a soluţiona situaţii conflictuale. 

Competenţe psihosociale, atât de necesare unui manager şcolar eficient, se concretizează în 

valorizarea particularităţilor individuale şi de grup ale elevilor în scopul obţinerii performanţelor, 

capacitatea de adaptare în raporturile cu elevii pentru a motiva pe aceştia. 

Competenţele de utilizare a tehnologiilor informaţionale sunt impuse de managementul actual şi 

presupune capacităţi de sintetizarea informaţiilor pentru crearea unei baze de date profesorului, capacităţi de 

valorificare a informaţiilor din baza de date, capacităţi de utilizare a tehnicilor informaţionale pentru 

eficientizarea activităţii didactice. 

Competenţele de conducere şi coordonare sunt dovedite prin proiectarea eficientă pe termen scurt, 

mediu şi lung pentru activitatea la clasă, organizarea activităţilor desfăşurate cu elevii în scopul atingerii 

obiectivelor propuse, gestionarea actului decizional prin asumarea răspunderii pentru obţinerea de rezultate. 

Competenţele de evaluare susţin şi ele activitatea managerială de la nivelul clasei şi se concretizează 

în stabilirea obiectivelor şi criteriilor de evaluare cu scopul de a realiza o măsurare, ameliorare, dezvoltare 

cât mai corecte, utilizarea tehnicilor şi instrumentelor de evaluare specifice educaţiei, verificarea 

rezultatelor evaluărilor şi ameliorarea relaţiilor cu elevii clasei. 

Competenţele de gestionare şi administrare a resurselor materiale şi financiare sunt necesare 

deoarece managerul clasei foloseşte o bază materială. 

Competenţele în domeniul propriei dezvoltări profesionale sunt necesare prin prisma faptului că este 

necesară o evaluare obiectivă a calităţii propriei activităţi 

Competenţele  manageriale  vizează o serie de comportamente ale profesorului: obţine rezultate atât 

prin activitatea proprie dar şi prin activitatea elevilor, asumându-şi responsabilitatea pentru aceste rezultate; 

ia decizii în concordanţă cu finalităţile educaţiei şi nu numai, de asemenea pe o bază responsabilă şi corect 

teoretică; deleagă diferite responsabilităţi elevilor; apreciază elevii în funcţie de rezultate; acceptă şi 

încurajează iniţiativele elevilor; trece de la autoritatea funcţiei la autoritatea personală şi profesională, adică 

profesorul să fie preocupat în permanenţă de evitarea autorităţii celui care este stăpân pe catalog şi să 

cultive autoritatea ce derivă din profesionalism, corectitudine, hotărâre, eficienţă; facilitează cooperarea la 

nivelul grupului; este preocupat în permanenţă dacă se îndeplinesc sarcinile didactice dar şi cum se 

îndeplinesc ele, profesorul având grijă mai mult de nivelul calitativ decât de cel cantitativ. 

      

5. Modalități de rezolvare a problemelor de comportament: 

Inerența unor factori care determină comportamente indezirabile ale elevilor impune prezența unui 

mecanism managerial în doi timpi: prevenirea (ca proces continuu) și soluționarea pe diverse căi a 

diferitelor probleme care apar. Sigur că în literatura de specialitate concluzia este clară: este mult mai ușor 

să previi, decât să dezamorsezi ori îndrepți ulterior un comportament. Această axiomă este și punctul de 

pornire al lucrării de față. De aceea este necesar să fie cunoscute anumite tehnici de prevenire a situațiilor 
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problematice, tehnici sintetizate în rândurile următoare. Mai mult, prin prezentarea unor modalități de 

rezolvare / prevenire a unor situații problematice, se dorește sublinierea ideii că managementul clasei de 

elevi include și partea de consiliere educațională, dar totodată consilierea educațională eficientizează 

managementul clasei.  

Modelul Canter. Acest model se bazează pe manifestarea pozitivă a profesorilor. Un profesor pozitiv 

este acela care comunică elevilor clar și ferm nevoile și cerințele sale, care dă curs unor acțiuni adecvate 

fără a încălca în niciun fel interesele elevului. Scopul modelului Canter este de a-i ajuta pe profesori să-și 

asume responsabilități în sala de clasă, iar comportamentul să fie unul echilibrat energic. Acest model 

presupune ca încă de la începutul anului școlar profesorii manifestă intoleranță față de comportamente 

indezirabile și stabilesc reguli de comportament dar și consecințe, atât pentru comportamentul adecvat, cât 

și pentru cel inadecvat. 

Elevii care respectă regulile primesc așa-numitele semnale pozitive, de exemplu: recompense morale 

(chiar materiale), mai mult timp liber, anumite privilegii etc. La fel, pentru elevii care nu respectă regulile 

se stabilesc anumite consecințe, aplicabile în orice situație de acel gen: convocare la discuție cu directorul, 

restricționarea timpului de joacă etc. Aceste reguli trebuie comunicate elevilor (sau chiar negociate cu 

aceștia) și părinților încă de la început.  

Modelul Canter a fost elaborat pe baza a mii de ore de observare a profesorilor în sala de clasă și are 

în centru profesorul pozitiv care cere elevului un comportament decent și responsabil. Profesorul trebuie să 

plece de la premisa că elevii se pot comporta astfel dacă vor, comportamentul adecvat fiind o problemă de 

alegere. Sigur că acest model are anumite principii, propune drepturi atât pentru profesori cât și pentru 

elevi, dar nu acest lucru este important în lucrarea de față, ci ideile pe care le propune referitor la ”disciplina 

pozitivă”, și cum poate fi folosită această în prevenirea unor probleme de comportament.  

     Așadar, iată ce presupune disciplina pozitivă în viziunea teoreticienilor Marlene și Lee Canter: 

 formularea și transmiterea așteptărilor în raport cu comportamentul elevului; 

 evitarea persistenței în așteptări și dorințe de genul: ”Vreau ca tu să...” și ”Îmi place când tu...”, căci 

în acest caz se presupune că centrarea mesajului pe eul profesorului nu interferează cu respectul de sine al 

elevului; evitarea mesajelor ”Tu nu ești bun, mai degrabă ai face mai bine...”, deoarece interferează cu 

respectul de sine al elevului; 

 utilizarea unei voci clare, ferme, calme și a contactului din priviri; 

 utilizarea unor gesturi care să sprijine afirmațiile verbale; 

 influențarea comportamentului elevului fără amenințări sau strigăte; practicarea tehnicii repetării 

(repetarea calmă a mesajului ori de câte ori elevul are tendința de a avea un comportament indezirabil).  

Profesorul pozitiv este mai eficient decât cel ostil, prin climatul pozitiv, securizant pe care îl asigură. 

În conformitate cu modelul Canter, climatul pozitiv, securizant, se realizează prin: 

a. Recunoașterea și îndepărtarea blocajelor. Cele mai multe blocaje se referă la așteptările negative în 

raport cu elevii: din cauza sănătății precare, a căminului, a tipului de personalitate sau a mediului deficitar 

profesorul se așteaptă la comportamente indezirabile din partea elevului. Cu probleme sau fără, niciunui 

elev nu i se va permite să se poartă într-o manieră distructivă sau auto-distructivă sau să nesocotească 

drepturile colegilor sau ale profesorilor. Profesorul trebuie să plece de la premisa că poate influența într-o 

manieră pozitivă comportamentul elevilor. 

b. Exersarea stilurilor pozitive de răspuns. Modelul Canter diferențiază trei stiluri de răspuns: pasiv, 

ostil și pozitiv. Astfel, profesorii pasivi sunt aceia care nu-i copleșesc pe copii cu cerințe, dar eșuează în a 

stabili standarde clare de comportament sau chiar dacă o fac, nu pot adăuga expresiilor verbale acțiuni 

adecvate, care să completeze exigențele exprimate ”pasiv”. 

Profesorii ostili utilizează o abordare caracterizată pe ton agresiv, sarcastic, amenințător ori 

intimidant. Atât profesorii pasivi, cât și cei ostili încalcă drepturile elevilor și deteriorezaă climatul 

educațional. 

Profesorii pozitivi comunică așteptările atât față de elevi cât și față de părinți, acestea sunt prezentate 

detaliat, clar. Totodată, profesorul se asigură că aceste imperative sunt înțelese și acceptate, și mai mult, se 

asigură că se cunoaște din partea elevilor și se acceptă (și din partea părinților, desigur) consecințele, 

urmările comportamentelor.  
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c. Fixarea limitelor. Indiferent de activitate, pentru a fi pozitiv profesorul trebuie să știe care sunt 

comportamentele pe care le așteaptă din partea copiilor și de aceea la începutul activităților profesorul va 

specifica acele comportamente considerate dezirabile, dar la modul specific: nu enunțuri de genul ”fii 

cuminte” ori ”rezolvă sarcinile cu atenție”, care sunt simple încurajări generale, ci comportamente atât de 

clare încât orice elev să poată comunica unui nou venit care sunt exigențele cărora trebuie să le facă față: 

”când un coleg răspunde, trebuie să îl asculți, fără a face nicio altă activitate”, sau ”orice răspuns este tratat 

cu seriozitate, acordul sau dezacordul cu opinia celuilalt nu se poate face decât prin argumentare.” 

d. Respectarea limitelor. Limitele reprezintă cerințe pozitive impuse elevilor, profesorul având 

obligația să acționeze adecvat la orice situație creată, fie când elevii refuză să răspundă cerințelor, dar 

neapărat și când elevii sunt în concordanță cu acestea. Consecvența profesorului se va reflecta în a stabili 

consecințe în avans, de a face promisiuni și de a nu profera amenințări în nicio situație. 

e. Implementarea unui sistem de aserțiuni pozitive. Deși multe dintre elementele prezentate mai sus 

au o latură negativă, în sensul că aparent e un model bazat pe reguli și limite, acest fapt este numai o latură 

a modelului prezentat, aspectul pozitiv manifestându-se prin atenția sistematică acordată elevilor, reflectată 

în exemplele: atenție personală din partea profesorului (răspuns la salut, scurte discuții, cuvinte de 

încurajare, zâmbete încurajatoare etc.), scrisori / telefoane pozitive la părinți, evidențieri speciale 

(comentarii pe lucrări, diplome), privilegii speciale (cinci minute în plus pentru o activitate preferată, 

libertatea de a alege un prieten pentru respectiva activitate), premii materiale (postere, creioane, cărți), 

premii acordate în colaborare cu părinții (mai mult timp pentru urmărirea unei emisiuni, bilete la un 

spectacol ), premii de grup. 

Din cele exprimate anterior, din modelul Canter se pot rezuma accentele educaționale: formulare de 

reguli și așteptări clare, aplicarea unor consecințe pozitive / negative, profesor pozitiv și nu pasiv ori ostil.  

Modelul Fred Jones. Acest model este inițiat de Fred Jones, directorul Classroom Management 

Training Program, care dezvoltă și promovează proceduri pentru îmbunătățirea eficienței profesorilor, iar 

accentul este pus pe motivația elevului și pe comportamentul acestuia în cadrul activităților. Coordonatele 

sale se încadrează, în linii generale, în următoarele coordonate: 

1. Aproximativ 50% din timpul destinat lecției este pierdut din cauza comportamentului perturbator 

al elevilor și al lipsei de concentrare în raport cu temele date în lucru, aproximativ 19% din timpul pierdut 

este cauzat de ”visarea cu ochii deschiși”, părăsirii locului propriu, producerii de zgomote etc., doar 1% este 

din cauza unor probleme serioase de comportament, și atunci se poate evita această risipă de timp prin 

utilizarea sistematică a limbajului trupului, a sistemului de stimulente și a unei intervenții individualizate 

eficientă. 

2. Eficiența limbajului trupului presupune stoparea comportamentului indezirabil fără ca profesorul 

să piardă timpul: contact din priviri, expresie facială, poziție, semnale și gesturi - actele nonverbale eficiente 

pot îmbunătăți comportamentele elevilor. 

3. Sistemul de stimulente motivează elevii în desfășurarea activităților solicitante, determină un 

comportament adecvat.  

4. Sprijin instrucțional pozitiv - care se reflectă în comportamentul profesorului, care asigură ajutor 

eficient în rezolvarea sarcinilor. 

5. Sistemele de întărire - când multe dintre intervențiile profesorului pot eșua, și implicit se pot 

propaga comportamente inadecvate, este important ca profesorul să fie gata să aplice într-o succesiune 

crescătoare consecințele adecvate și un sistem de întărire exterior clasei. 

6. ”Pregătirea scenei” - reprezintă suma lucrurilor pe care profesorul ar trebui să le facă pentru a 

controla o clasă în mod eficient: de la aranjarea sălii de clasă până la un plan privind disciplina în clasă și 

care cuprinde și sistemul de stimulente. Ideea generală a acestui model este că ”profesorul care este prea 

ocupat ca să predea reguli și să le întărească prompt va fi întotdeauna în criză de timp”. 

Modelul disciplinei diferențiate (the honor level system) este rezultatul a mai mult de două decade de 

cercetare și dezvoltare și utilizat astăzi în mai multe școli, cu un număr de 90 000 de tineri din Statele Unite 

ale Americii. Pe scurt, acest model presupune existența a patru niveluri de disciplină, în funcție de 

comportamentul elevilor. Evidențierea comportamentelor se face în acest caz printr-un sistem atent 

elaborat, care ar conduce la ideea că există patru stadii ale evoluției individului din punct de vedere al 

disciplinei: stadiul puterii (cei mai mulți copii depășesc acest stadiu la vârsta de 4-5 ani, dar sunt și alții mai 



30 

 

în vârstă care se comportă conform cu acest nivel), stadiul puterii și al recompensei  (elevii aflați în acest 

stadiu au o morală individualistă, pot fi foarte centrați pe sine, și se comportă dezirabil în mare măsură 

pentru că primesc anumite recompense, fie pentru că nu le place ce li se întâmplă atunci când nu fac ceea ce 

li se cere), stadiul relațiilor interpersonale (când elevii încep să își dezvolte sentimentul autodisciplinei) și 

stadiul ordinii sociale (mulți elevi de gimnaziu și liceu funcționează ocazional în acest stadiu, însă doar 

câțiva o fac în mod constant). Profesorul ar trebui să identifice stadiul la care  lucrează fiecare elev. Pentru 

acest model al disciplinei diferențiate se subliniază faptul că dintr-o multitudine de motive un copil poate 

avea regres, de aceea profesorul trebuie să anticipeze care sunt motivele regresului (probleme de familie, 

relațiile interpersonale, oboseala, apariția unei boli etc.) și șă ia măsuri în consecință. 

 

6. Concluzii - profesor sau manager? 

După cum s-a observat, pentru a fi manager profesorul trebuie să îndeplinească multiple roluri, 

subordonate rolului principal de manager. Aceste roluri se pot îndeplini doar prin competenţe specifice. 

Exemplele date anterior despre cum se pot îndeplini anumite roluri sau cum sunt dovedite anumite 

competenţe pot constitui puncte de reper ale activităţii didactice eficiente. 

Îndeplinirea rolului de manager se poate realiza corect şi util cu o pregătire profesională solidă, bazată 

atât pe componenta teoretică dar şi pe cea practică. Nivelul de pregătire susţine ideea de profesor competent 

şi, implicit de manager competent. 

În urma celor arătate anterior, se poate spune că în viziunea conducerii manageriale de bază, nu mai 

există separarea termenilor, deoarece cadrul didactic nu poate fi manager fără să fie profesor, dar nici 

nu poate fi profesor fără a fi manager, la nivelul clasei de elevi. 
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                       ACTIVITATEA METODICĂ – O COMPONENTĂ ESENȚIALĂ 

                                   A FORMĂRII CONTINUE A ÎNVĂȚĂTORILOR 
 

                                                                                     Prof. înv. primar ILIE- LICĂ CEAUȘU 

                                                                                Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” Hârșova 

 

 

Activitatea didactică este prin excelență o activitate intelectuală, ceea ce înseamnă că cei care și- au 

făcut o profesie din instruirea și educația tinerei generații, trebuie să fie modele de învățare permanentă, pe 

tot parcursul vieții, pentru a face față provocărilor din societatea informațională. Așa cum susține Virgil 

Frunză în lucrarea „Teoria și metodologia curriculum- lui”, învățarea permanentă este o necesitate a omului 

modern: „Dacă societatea contemporană se caracterizează prin multiple schimbări (de natură politică, 

economică, socială etc.), atunci pare firesc să se formeze la indivizi atitudini favorabile schimbării, pentru 

ca acest fenomen să nu mai fie privit cu neliniște și îngrijorare, să nu mai fie stresant, ci să găsească 

individul pregătit cu o serie de montaje de natură psihologică, grație cărora să se adapteze ușor și să 

dezvolte comportamente adecvate noilor situații”. Activitatea metodică a fiecărui învățător este o formă a 

învățării permanente și o modalitate de perfecționare profesională continuă. În lucrarea „Management 

educațional”, autoarele, Paloma Petrescu și Lucreția Șirinian, susțin că „ Nevoia de formare continuă apare 

când cunoștințele, capacitățile, atitudinile se dovedesc insuficiente”. 

În lucrarea „Pedagogie”, Constantin Cucoș arată că „Procesul de formare a cadrelor didactice din 

România cuprinde două etape: pregătirea inițială ( în timpul studiilor din școli normale, colegii, universități) 

și pregătirea continuă (perfecționarea în timpul profesării). Pregătirea inițială vizează introducerea viitorului 

cadru didactic, prin activități teoretice și practice specifice, în universul profesional pentru care se 

formează. Pregătirea continuă se referă la actualizările, completările și specializările de ordin teoretic, 

metodic și practic, printr-o serie de activități de formare în timpul exercițiului profesional”. 

Este cu atât mai importantă această formare continuă cu cât „din păcate, universitatea românească nu 

constituie un model al pregătirii psihopedagogice”, susține Constantin Cucoș în cartea despre pedagogie 

amintită mai sus. Același autor avertizează că „mulți tineri absolvenți de universitate au multe de învățat, în 

cele ale pedagogiei și didacticii, de la colegii lor, învățătorii. Ar fi indicat ca experiența psihopedagogică, 

metodică și de practică profesorală, acumulată în școlile normale, să fie translatată într-un mod specific, 

cantitativ și calitativ, către învățământul superior”. Din nefericire, în România când se face o reformă se 

desființează și ceea ce era valabil, adică, în cazul de față, liceele pedagogice și școlile normale, așa că un 

stoc important de experiență psihopedagogică se poate pierde iremediabil. Ne dăm seama că activitatea 

metodică este în aceste condiții o modalitate de valorificare a experienței didactice a colegilor învățători, 

absolvenți de licee pedagogice și școli normale, care încă activează în învățământul românesc. 

În cadrul activităților desfășurate la comisia metodică a învățătorilor sau la cercurile pedagogice 

locale se pot organiza tot felul de acțiuni care să contribuie la formarea continuă a cadrelor didactice, fără 

costuri financiare importante. Aceste acțiuni au darul de a putea fi orientate spre o abordare practică a 

problemelor puse în discuție, fără teoretizări  pe care nu le urmărește nimeni (acestea sunt eficiente doar ca 

studiu individual), fără referate, care nu înseamnă decât sporirea teancului de hârtii inutile din dosare și a 

suferinței copacilor. Aceste activități metodice organizate cât mai profesionist, pot suplini deficitul de 

pregătire practică a cadrelor didactice intrate recent în sistem (se știe că formarea inițială a debutanților în 

învățământ este superficială din cauza numărului insuficient de ore de predare la clasă). 

Activitățile metodice trebuie să se bazeze pe o tematică solidă, de actualitate, cu formulări clare, 

precise, fără pretenția de a fi exprimate cât mai savant sau cât mai alambicat. După ce această tematică a 

fost adusă la cunoștința viitorilor participanți, ar fi de dorit ca aceștia să se informeze în legătură cu 

subiectele abordate, să își propună de a pune în discuție un anumit aspect, pe care să-l ilustreze cu secvențe 

filmate din cadrul unor activități didactice. Foarte importantă este dezbaterea care urmează după 

prezentarea acestor materiale, care trebuie să se axeze strict pe tematica abordată și pe consistența 

materialelor vizionate, fără atacuri la persoană sau complimente gratuite. 

Tot în cadrul activităților metodice de la comisia învățătorilor sau de la cercurile pedagogice se pot 

prezenta lucrări de specialitate, cercetări pedagogice recente, metode de predare, organizarea sistemului de 
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învățământ din alte țări, experiențe didactice mai vechi sau mai noi, mai ales că trăim într-o perioadă când 

nimeni nu poate fi la curent cu toate noutățile din domeniu. În lucrarea amintită mai sus, „Management 

educațional”, autoarele arată că „perfecționarea  este aprofundarea/ actualizarea pregătirii inițiale”, ceea ce 

ne demonstrează că este nevoie de un permanent antrenament intelectual pentru a menține capacitatea 

gândirii de a prelua noi achiziții. 

Ca activități metodice, se poate colabora foarte bine între învățători pentru elaborarea unor teste de 

evaluare inițială și finală la diferite discipline, teste de tip TIMSS și PIRLS. Aceste teste pot fi concepute ca 

să evalueze cât mai bine competențele vizate, dar și ca o formă de evaluare externă, mai obiectivă și menită 

să aducă ceva nou în ciclul evaluărilor formative de la fiecare clasă. Rezultatele obținute de elevi pot fi 

analizate în cadrul ședințelor de la comisia metodică a învățătorilor, insistându-se pe greșelile tipice, pe 

cauzele care le produc și pe modalitățile de remediere. Această analiză nu trebuie să stabilească ierarhii 

între elevi sau între învățători. 

Aceste comisii metodice și cercuri pedagogice pot fi niște „izvoare nesecate” de propuneri 

argumentate pentru MECȘ sau ISJ, de care să se țină seama în cazul unor modificări ale programelor 

școlare (cum este cazul acum), ca teme de analiză în perioada de  dezbatere publică a unor legi sau acte 

normative care privesc educația. Aceasta presupune ca dezbaterea publică să fie una reală și nu formală ( de 

o zi sau două), iar implicarea celor vizați de acele acte să fie constructivă. 

Pentru ca aceste activități metodice să fie eficiente și bine organizate, trebuie ca responsabilii de 

comisii metodice și cercuri pedagogice să fie învățători recunoscuți în comunitate, cu activitate profesională 

consistentă, cu spirit organizatoric și cu idei novatoare. Pentru ca să găsești astfel de oameni, e nevoie ca 

acestora să le fie recunoscută munca printr-o retribuire suplimentară, care nu cred că ar afecta considerabil 

bugetul alocat MECȘ, dar ar putea să aducă un plus de competență și pregătire profesională, benefice pentru 

elevi. Ar trebui ca fiecare școală să aibă prevăzut un fond pentru formare continuă, așa cum au marile 

corporații sau instituțiile bancare pentru perfecționarea angajaților. Dar am ajuns pe „terenul minat” al 

subfinanțării sistemului de învățământ, aspect pe care lucrarea de față nu își propune să-l analizeze, însă, 

printr-o mai bună alocare bugetară pentru educație s-ar îmbunătăți substanțial dezvoltarea profesională a 

cadrelor didactice în beneficiul elevilor. 

În momentul de față, nu este nicio diferență de salariu între cel care își asumă o astfel de 

responsabilitate importantă, de organizare și desfășurare a activităților metodice, și cel care nu are altă 

activitate profesională suplimentară. Din această cauză, e posibil ca aceste resposabilități să fie încredințate 

unor persoane care să nu îndeplinească criteriile mai sus menționate. Ar trebui ca atunci când se discută 

aspecte ale finanțării în educație, sindicatele sau organizațiile profesionale ( AGIRO, AÎIC)  să susțină și 

aceste deziderate. Când se analizează activitatea metodică dintr-o școală se solicită doar un dosar (care 

obligatoriu trebuie să fie cât mai gros), fără să se stea de vorbă cu oamenii, să se afle care sunt nevoile lor 

de formare. Dacă autoritățile centrale și-au propus să reducă birocrația și cantitatea de hârtii, ar trebui să 

încurajeze și stocarea unor materiale numai în format electronic, în felul acesta s-ar proteja mai bine mediul 

înconjurător. 

Pentru ca aceste activități metodice să trezească mai mult interesul participanților, este nevoie de 

consultarea tuturor viitorilor formabili asupra tematicii abordate, iar o minte creativă să transpună într-un 

progrm de activități toate propunerile primite. Cadrele didactice participante la activitățile metodice trebuie 

să dovedească spirit de colaborare și dorință de autoperfecționare, pentru a nu cădea pradă rutinei. Periodic, 

la aceste activități metodice pot fi invitați acei profesioniști ai comunicării, apăruți mai recent în peisajul 

profesiunilor de top, care se numesc traineri în educație și care, prin abilitățile pe care le au, pot să mai 

anime unele spirite mai blazate din corpul profesoral.  

În ordinul 205 561 al MECȘ, privind formarea continuă, se precizează că „cercurile pedagogice sunt 

foruri de sinteză, de evaluare a rezultatelor procesului de învățământ și a factorilor care determină eficiența 

acestuia, de comunicare și valorificare a experiențelor didactice și a concluziilor cercetării pedagogice 

efectuate de cadrele didactice, de evaluare critică și constructivă a metodelor de predare- învățare, a 

conținuturilor și modurilor de organizare a procesului educațional, de lansare a unor proiecte educaționale 

cu impact la nivel local și județean”. Aceste cercuri pedagogice trebuie să aibă minimum 15 membri și 

activitatea lor se desfășoară în sesiuni, de două - patru ori în cursul unui an școlar. Participarea și implicarea 
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fiecărui învățător în aceste activități metodice ar trebui să fie un criteriu important pentru stabilirea 

calificativului acordat la sfârșitul fiecărui an școlar. 
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CUM ÎNVĂȚĂM ELEVII SĂ ÎNVEȚE CREATIV 
 

                                                                              Înv.  TUFAN GEORGETA 

                                                                              Liceul Tehnologic „Sf. Mc. Sava” Berca, Buzău 

 

 

Există în societatea actuală un interes deosebit pentru dezvoltarea creativității, insistându-se asupra 

modului în care poate fi descoperită și cultivată această latură umană importantă. Noțiunea de „creativitate” 

este introdusă destul de recent în lucrările de specialitate deoarece orientările tradiționale asociau funcția 

creatoare cu geniul. Odată cu apariția teoriilor umaniste, creativitatea nu a mai fost privită atât de restrictiv, 

ci mai degrabă a fost considerată o funcție specific umană. 

Termenul de creativitate provine din latinescul „creare” și înseamnă  „a zămisli”, „a făuri”. El a fost 

introdus pentru prima dată în psihologie în 1938, iar din momentul în care acest concept a atras atenția 

specialiștilor, au apărut numeroase definiții ale creativității. 

De exemplu, Alexandru Roșca vede în creativitate un ansamblu de „factori subiectivi și obiectivi care 

duc la realizarea de către indivizi sau grupuri a unui produs original și de valoare”, iar in „Dicționarul de 

psihologie” al lui Paul Popescu - Neveanu cuvântul este prezentat astfel: „termen introdus de G. Allport în 

1938, în urma înțelegerii faptului că substratul psihic al creației este ireductibil la aptitudini și presupune o 

predispoziție generală a personalității spre nou, o anumită organizare spre nou, o anumită organizare a 

proceselor psihice în sistem de personalitate, înlocuiește și include în baza unor interpretări științifice, 

vechii termeni de spirit inovator, inventivitate,  talent”. 

S-a observat că, după cum există mai multe tipuri de inteligență (spațială, simbolică, semantică, 

socială), așa se întâmplă și cu funcția creativă, un individ neputând fi creativ în toate domeniile.  

Mediul familial și școlar sunt doi factori ce trebuie menționați atunci când vorbim de cultivarea 

creativității. 

Primul mediu de viață, cel familial, are un rol decisiv, creând premisele dezvoltării unui copil creativ. 

Climatul familial trebuie să aibă anumite caracteristici pentru a favoriza apariția creativității: non-

conveționalism, libertate de exprimare, umor, permisivitate. 

În cadrul școlii există și anumiți factori perturbatori. Unul dintre ei ar fi tipul profesorului inhibitor. 

Acest tip este lipsit de entuziasm, este permanent critic (nu laudă niciodată elevii), este rigid și indisponibil 

pentru explicații suplimentare. Un astfel de profesor consideră elevul creativ o sursă permanentă de 

indisciplină, fiind supraapreciat elevul mediocru, recitatorul fidel al rândurilor din caiet. De asemenea este 

obsedat de parcurgerea cu strictețe a curriculei și planificării, neaducând noul în procesul de predare al 

noțiunilor. 

Un alt factor perturbator este evaluarea. Un elev, atunci când știe că va fi evaluat, va alege calea cea 

mai ușoară pentru găsirea soluției corecte și nu va încerca să experimenteze o cale nouă ce implică și riscul 

de a greși, deci de a lua o notă mică. 

Competiția este și ea un element inhibitor. La cererea profesorului “Cine rezolvă primul problema, 

are…”, elevul se va grăbi să aleagă calea cea mai scurtă. E drept că în clasa de elevi, climatul de creativitate 

este mai dificil de realizat decât climatul obișnuit de predare – învățare, deoarece presupune crearea unor 

situații capabile să trezească spiritul de inițiativă, de investigație, de găsire a unor modalități de rezolvare 

originale. Acest lucru, însă, nu este imposibil, deoarece sunt utilizate la clasă numeroase metode și strategii 

activ-participative. 

Creativitatea poate fi sporită prin metode centrate pe elev, prin strategii didactice care să abordeze 

unele aspecte ale curriculum-ului interdisciplinar sau chiar transdisciplinar. Trebuie valorizat impactul unor 

astfel de metode, deoarece interesul elevului este activat, fiind stimulată motivația de învățare. Într-un sens 

mai larg, creativitatea este considerată capacitatea gândirii umane de a găsi idei, metode, soluții noi, de a da 

naștere unor lucruri necunoscute anterior, care nu sunt noi pentru societate, dar la care s-a ajuns pe o cale 

independentă. Acest mod de definire a creativității se referă la creativitatea manifestată de elevi în școală la 

diferite discipline de învățământ. La nivelul copiilor din ciclul primar, orice rezolvare de situații 

problematice, constituie în același timp o manifestare a creativității gândirii lor. Principala caracteristică a 

gândirii creative la elevi este noutatea sau originalitatea soluției găsite, a ideii emise. Nu se poate vorbi în 
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ciclul primar de existența unei creativități deosebite a gândirii școlarului, ci mai degrabă despre formarea 

unor premise pentru dezvoltarea ulterioară a creativității. Copilul de vârstă școlară mică adoptă o atitudine 

creatoare, atunci când, pus în fața unei probleme, îi structurează datele, descoperă căile de rezolvare într-un 

mod personal. 

Învățând creativ, devenim creativi. Aplicând metodele și tehnicile de învățare creativă, învățarea nu 

numai că nu va mai fi un chin, cum se întâmplă să fie adesea pentru elevii noștri, dar va deveni o „reală“ 

plăcere. Vor conștientiza că tot timpul există în jurul lor câte ceva ce poate deveni interesant și care le poate 

fi util mai târziu. 

Putem deveni creativi în învățare atunci când suntem înconjurați de o atmosferă plăcută: sunetul 

vântului fluturându-ne prin păr, atunci când suntem în mijlocul naturii, în ambianța plăcută a camerei, 

ascultând muzică, aceasta contribuind la înlăturarea oboselii, să creeze o stare de bună dispoziție psihică și 

fizică. 

Ne ajută să fim creativi năzuința spre necunoscut, spre rezolvarea enigmelor, încercarea de a afla ce 

se întâmplă dincolo de aparențe. Când învățăm putem elabora scheme grafice pentru a ne ordona ideile, dar 

și pentru a putea reactualiza mai ușor cunoștințele, mai ales dacă avem o bună memorie vizuală. Unele idei 

pot fi reprezentate chiar sub forma unor desene. 

La Comunicare în limba română elevii învață să fie creativi prin intermediul jocurilor de cuvinte pe 

care le putem organiza sub forma unor concursuri: 

- Monitorizarea presei, comentarea, continuarea articolelor din care s-a tăiat o parte. Ce cuvinte îți vin 

în minte dacă eu spun …(ex. om, român, joc, copil, etc.)? 

- Completează propozițiile… (Ana are ochii mari, deci… Deodată în fața mea apăru … cine credeți?) 

- Ce crezi că face persoana din imagine? La ce crezi că se uită?(se dă o imagine de observat)Dați un 

titlu potrivit imaginii. 

- Schimbați rolurile: ex. lup – Scufița Roșie astfel încât personajul pozitiv să fie lupul. 

- Compunerea unor texte din cuvinte decupate din ziare și amestecate. 

- Reporterul: Cine este vinovat? 

Tot la orele de literatură putem “obliga” elevii să fie creativi în fiecare minut al orei de curs prin 

comentariile, interpretările posibile pe care le putem da textelor literare, dezvoltându-le astfel și capacitățile 

de exprimare liberă. Putem citi creativ punându-le întrebări, căutând soluții în paralel cu autorul, căutând o 

altă soluționare a problemelor, diferită de cea a autorului. Foarte interesante și plăcute pentru elevi sunt 

compunerile în care li se dă începutul și li se cere să continue ei firul povestirii sau li se cere schimbarea 

finalului unor evenimente. 

La Matematică și explorarea mediului problemele pot fi rezolvate cât mai ingenios, pe alte căi decât 

cele algoritmice. Este foarte inspirată ideea autorilor unor manuale de matematică de a introduce la sfârșitul 

fiecărui capitol probleme de perspicacitate, intitulate sugestiv: Probleme dificile dar frumoase. Orele în care 

se rezolvă astfel de probleme sunt foarte așteptate de elevi, putând să-și pună astfel în valoare potențialul 

creativ. Activitatea matematică  implică efectul gândirii creative. În clasele primare se formează noțiunile 

elementare cu care omul va lucra pe tot parcursul vieții, noțiuni pe care se clădește întregul sistem de 

achiziții imperios necesare. Este incontestabilă contribuția matematicii la formarea unei gândiri logice, 

coerente, creative, la formarea unor deprinderi de muncă, de ordine, de punctualitate. Procesul studierii 

matematicii cultivă curiozitatea științifică, frământarea pentru descifrarea necunoscutului și duce la 

formarea unor priceperi și capacități (de a gândi personal și activ, de a analiza o problemă și a o 

descompune în elementele sale simple). Învățământul matematic conduce la formarea unor aptitudini pentru 

matematică (capacitatea de a percepe selectiv, de a trece de la aspectul diferențial la cel integral și invers, de 

a asigura pluralitatea gândirii), formează capacitatea de a depune un efort concentrat indiferent de 

solicitările exterioare. 

Prin modalități eficiente de formare și dezvoltare a creativității, matematica își sporește eficiența. 

Model de exercițiu care stimulează elevii la un efort creativ: ”Caută și vei găsi”. (Caută toate 

combinațiile de 3 cifre care se pot forma cu numerele: 2, 8, 6 fără a se repeta cifrele). 

Soluții: 286, 268, 826, 862, 628, 682. 

La Istorie pot reține mult mai ușor datele, numele unor persoane, localități, realizând asocieri între 

acestea și diferite date, fapte, evenimente din viața personală, pe care nu le pot uita, așa cum ar putea uita 
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niște cunoștințe memorate în mod mecanic (data nașterii, numere de telefon, numele unor prieteni, rude, 

etc.). 

La Geografie, prin intermediul unor programe de calculator, putem “arunca“ elevii în mijlocul jungle 

sau al altor locuri la fel de periculoase, putem “naviga“ împreună cu ei într-o barcă pe un râu învolburat, 

pentru a-i vedea cum reacționează în astfel de situații și cum găsesc soluții pentru ieșirea din situații dificile 

sau chiar extreme.  

Educația personală oferă numeroase posibilități de a pune în valoare potențialul creativ al elevilor 

prin intermediul variatelor situații care se cer a fi rezolvate. Pentru rezolvarea unei situații poate fi găsită o 

multitudine de soluții, fiecare elev încercând să ofere propria variantă. 

- Propuneți reguli, soluții de ajutorare a unor colegi. 

- Știrile zilei - conceperea unor jurnale de știri, cuprinzând diferite teme date: școala, viața 

comunitară, relații interculturale. 

- Postere colective pe diferite teme: protecția copilului, relații de grup, mediu etc. 

La orele de Arte vizuale și abilități practice elevii pot fi puși în situații de a construi cu ajutorul 

materialelor din natură diverse obiecte utile sau doar decorative în viața de toate zilele. Foarte așteptate de 

copii sunt orele în care au ocazia să facă diverse animale din frunze, ghinde, conuri de brad, cartofi, castane. 

- Creați un meniu pentru un restaurant al florilor de … păpădie. 

- Casa de modă (colaj din materiale textile). 

- Creați costume pentru personajele din piesa “La piață“(legume, fructe). 

La Muzică și mișcare se pot crea alte melodii pentru cântecele învățate, se pot interpreta diverse 

melodii cu ajutorul unor “instrumente“ muzicale neconvenționale, cum ar fi: sticle, pahare umplute cu 

lichid în diverse proporții pentru a reproduce anumite sunete muzicale, băncile, metale diverse, propriul 

corp etc. 

Educația fizică și sportul ne dă posibilitatea de a folosi drept aparate de gimnastică materialele din 

natură: lianele din pădure pe post de frânghii, castanele drept mingi de oină, copacii pentru cățărat, iarba 

verde drept saltea. Foarte plăcute sunt orele desfășurate în mijlocul unei păduri, unde elevii pot zburda în 

voie și aerul este mult mai curat și ușor de respirat. Desigur, această cerință este mai greu de realizat în 

condițiile unei școli aflată într-un oraș, dar foarte ușor de pus în practică la o școală aflată la sat. 

În concluzie, cultivarea creativității la elevi sau învățarea de tip creator impune anumite premise ce 

pot fi considerate drept cerințe specifice, dintre care menționez următoarele: 

- învățătorul să insufle elevilor o atitudine și un stil de gândire creator, liber, independent; 

- orientarea și incitarea elevilor spre nou; 

- asigurarea unui climat optim pentru manifestarea spontană a elevilor, fără frica de a greși, crearea 

unei atmosfere permisive de explorare independentă; 

- asigurarea încrederii în sine, încurajarea efortului creativ al elevilor încă de la primele lor 

manifestări. 

Școala trebuie să-l pună pe elev în situația de a poseda cât mai devreme mijloacele proprii de însușire 

a cunoștințelor, de prelucrare și integrare a acestora în sisteme și structuri noi și de aplicare a lor în practică, 

în mod creator. 

Noi, educatorii, învățăm în fiecare zi să fim creativi, împreună cu elevii noștri, pe care încercăm să-i 

înarmăm cu cât mai multe tehnici de învățare creativă și căutăm să le punem în valoare cât mai mult 

potențialul creator. 
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În perioada cuprinsă între 2000 şi 2002 s-au produs la nivelul Uniunii Europene progrese fără 

precedent în realizarea efectivă a unui spaţiu european extins al educaţiei.      Respectarea identităţii 

naţionale, politica educaţională promovată la nivel european plasează întreaga dezvoltare a sistemelor 

educaţionale şi de formare profesională în ”perspectiva cerinţelor societăţii şi economiei bazate pe 

cunoaştere.”(Reforma învățământului obligatoriu în România, 2002, p. 5) 

Vom avea în vedere definirea și structurarea unui sistem de educație, vom identifica etapele 

preambul, ale reformei curriculare de la ciclul primar din țara noastră, vom stabili succint debutul la 

școlaritate al unor țări din Europa. 

         Noțiunea de sistem de educație reprezintă ”ansamblul instituțiilor al organizațiilor sociale , 

culturale, economice, politice, religioase și al comunităților umane, familie, popor, națiune, comunitate 

internațională, grupuri profesionale, grupuri etnice, sat, oraș dintr-o societate determinată, care în mod 

direct sau/ și indirect, realizează anumite funcții și roluri pedagogice sub forma unor activități organizate” 

(Cristea, 2009, p.38) 

Acest concept pedagogic după opinia domnului Cristea are o valoare metodologică din perspectiva:  

 educației permanente care proiectează o configurație societală aparte, cu o denumire proprie, 

”cetate educativă”; (apud Faure și colaboratorii, 1974, p. 222) 

 responsabilizării tuturor instituțiilor și comunităților în raport cu problematica educației, care poate 

fi optimizată într-o adevărată ”societate educativă.”(apud Paule Lengrand, 1973) (Cristea, 2009, p. 38) 

Menționăm că, sistemul de învăţământ are un caracter naţional şi istoric, cu alte cuvinte, evoluează şi 

se dezvoltă în raport cu dezvoltarea materială şi specificul cultural al fiecărei ţări. 

Prin urmare, există caracteristici comune între sistemele de învăţământ dintre diferitele ţări, 

caracteristici şi deosebiri ce sunt legate de condiţiile  economice, sociale şi culturale din respectiva ţară. 

Concluzionând, vom spune că învăţământul, înţeles sub forma de organism instituţional, nu poate fi 

considerat ca având doar o structură internă, ca rezultat al interacţiunilor dintre componentele sale, ci el este 

supus unor presiuni sociale ce funcţionează independent şi în interacţiune, urmărind realizarea unor 

obiective educative. 

Sistemul românesc, actual de învăţământ include: 

 Nivelul structurii de bază a sistemului de învățământ, nivelul primar, secundar, etc; 

 Nivelul structurii materiale-întregul ansamblu de resurse pedagogice, umane (cadre didactice, 

elevi) materiale, informaționale, financiare, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale, totalizând  în 

acest sens cele trei funcţii educaţionale esenţiale: predarea, învăţarea şi evaluarea; 

 Nivelul structurii de conducere a sistemului de învățământ-raporturile dintre activitatea decizională 

managerială și cea administrativă birocratică; 

 Nivelul structurii de relație –reprezintă deschiderea școlii spre societate, agenți sociali, economici 

prin care școala reglementează raporturi contractuali, raporturi și/sau consensuali, cuprinzând persoanele 

educate, instruite, înzestrate cu competenţe şi atitudini prevăzute de către cererea socială de 

educaţie;(Cristea, 2009, p 39-41). 

Privind taxonomia anterioară, putem afirma că evoluția structurilor de organizare ale sistemului de 

învățământ românesc, urmare a reformelor școlare înregistrate, pornește de la importanța crescută a 

nivelului de bază, cu deosebire, nivelul primar, structură a învățământului general și obligatoriu. 

Dezvoltarea învăţământului obligatoriu în România compatibil cu alte sisteme educaționale din 

spaţiul european extins al educaţiei, va avea în vedere: 

 obiectivele şi conţinutul reformelor învăţământului obligatoriu la nivel european;  

 perspectivele create de evoluţiile recente în politica educaţională promovată la nivel european. 
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      Reperele fundamentale care au stat la baza  procesului de reformă a învăţământului preuniversitar 

din România sunt clar identificate atât în documentele programatice elaborate de Guvernul României cât şi 

în cele elaborate de instituţiile europene: 

 Programul de Guvernare 2001-2004 afirmă în mod explicit „Întrucât educaţia de bază şi 

componentele care o alcătuiesc evoluează continuu, programele din acest domeniu vor fi actualizate 

permanent şi adaptate diverşilor beneficiari: copiii preşcolari, elevii din ciclul primar, tinerii analfabeţi, 

adulţii cu o formare incompletă sau inadecvată, persoanele expuse la şomaj şi excludere socială.”  

 Conform prevederilor Parteneriatului de Aderare România – Uniunea Europeană, Guvernul 

României a realizat împreună cu Comisia Europeană o evaluare comună a priorităţilor pe termen scurt ale 

politicii de ocupare a forţei de muncă şi a pieţei muncii în România  cu referire la dezvoltarea resurselor 

umane şi, în mod specific, la formarea profesională iniţială şi continuă, au fost agreate măsuri concrete care 

vizează învăţământul preuniversitar; 

 Politica educaţională la nivel european. Aderarea României la Uniunea Europeană constituie o 

prioritate politică majoră a întregii societăţi româneşti. În această perspectivă, întreaga abordare a 

problematicii învăţământului preuniversitar trebuie considerată prin implicaţiile dezvoltării educaţiei asupra 

procesului de aderare. Aici se au în vedere concluziile Consiliul European de la Lisabona din 2000, 

reafirmate la Consiliul European de la Feira din 2001; Consiliul European de la Barcelona din 2002 a 

ratificat planul detaliat de lucru pentru implementarea obiectivelor sistemelor educaţionale şi de formare 

profesională din Europa pentru perioada 2001-2010. 

 Scopurile, conţinutul şi structura învăţământului preuniversitar sunt corelate în mod direct cu 

învăţarea pe parcursul întregii vieţi – educaţia de bază asigurând însuşirea competenţelor necesare pentru 

accesul ulterior la învăţare. Rolul educaţiei de bază din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi este 

precizat în cadrul primului mesaj-cheie al”Memorandumului asupra învăţării permanente” elaborat de 

Comisia Europeană în anul 2000. .(Reforma învățământului obligatoriu în România, 2002, p. 1) 

Majoritatea țărilor membre ale Uniunii europene dar și cele care aderă urmare a angajamentelor luate 

au considerat ca o soluție, extinderea duratei învăţământului obligatoriu, atât prin ridicarea vârstei de 

finalizare a studiilor, cât şi prin scăderea vârstei de începere a învăţământului obligatoriu. 

Privind debutul şcolarizării obligatorii, pe plan european există o tendinţă marcată de stabilire a 

vârstei de debut sub vârsta de 7 ani.  

Sub aspectul duratei, învăţământul obligatoriu în majoritatea țărilor europene este structurat pe un 

interval cuprins între 9 şi 13 clase, prezentând diverse stadii/cicluri de şcolarizare.  

Tendinţele europene de extindere a duratei învăţământului obligatoriu, impun o nouă abordare 

curriculară care va avea în vedere:  

 dobândirea de către elevi a competenţelor de bază, incluzând noile competenţe  necesare pentru 

societatea şi economia bazate pe cunoaştere;  

 formarea elevilor pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi.  

Privind vârsta de finalizare a învăţământului obligatoriu, pentru majoritatea sistemelor analizate, 

aceasta se situează la 16 ani.  

Rata de participare în anul pregătitor pentru şcoală depăşeşte 80% în majoritatea ţărilor Uniunii 

Europene  

În graficul de mai jos se poate observa centralizarea învățământului obligatoriu al tărilor europene 

cuprinzând vârsta de debut la școlaritate, vârsta de terminare. 

Așa cum se poate observa sistemele educaționale din statele Europei pregătesc debutul școlarității în 

Belgia, Cipru, Cehia, Austria, Franța, Germania, Danemarca, Spania, Slovenia, Irlanda, Luxemburg, Grecia  

Italia Slovacia și Portugalia iar vârsta de intrare în școală a copiilor este de 6 ani.   

În Anglia, Scoția și Olanda Malta pragul de vârstă la care trebuie să înceapă copiii învățământul 

obligatoriu este de 5 ani. 

 Finlanda, Suedia, Estonia, Polonia, Bulgaria și România debutul școlarității la vârsta de 7 ani. 

(Reforma învățământului obligatoriu în România, 2002, p.8) 
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Așadar, preocuparea pentru pregătirea debutului școlarității în România, a derminat reformarea 

învățământului primar, coborârea vârstei de debut a școlarității a copiilor de la vârsta de 7 ani, la 6 ani și 

frecventarea obligatorie a clasei  pregătitoare. 

Reforma din învățământul primar, din anul 2012 în România, introducerea clasei pregătitoare, la 

învătământul obligatoriu, regândirea curriculum-ului de la ciclul primar ne conduce la importanța acestuia 

din urmă, necesar pentru a ”ajuta și grupurile defavorizate” pentru a-și depăși lipsurile lor socioculturale și 

pedagogice. (Cristea, 2009, p.41 apud Dictionnaire encyclopédique de l’education et de la formation) 

Conform prevederilor Legii Educației Naționale, curriculum-ul pentru clasa pregătitoare urmărește 

dezvoltarea fizică, socioemoțională, cognitivă a limbajului și comunicării, precum și dezvoltarea 

capacităților și a atitudinilor în învățare, asigurând totodată punțile către dezvoltarea celor opt competențe-

cheie: 

 ”competențe de comunicare în limba română și în limba maternă, în cazul minorităților naționale;  
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  competențe de comunicare în limbi străine;  

 competențe de bază de matematică, științe și tehnologie;  

 competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere;  

 competențe sociale și civice;  

 competențe antreprenoriale;  

  competențe de sensibilizare și de expresie culturală;  

  competența de a învăța să înveți. ”(Legea Educaţiei Nationale, nr. 1/2011, publicată în Monitorul 

Oficial Partea I nr.18 din 10 ianuarie 2011 Art. 68, alin. (1)) 

Sistemul de învăţământ românesc, a planificat o experienţă pregătitoare de calitate pentru activitatea 

şcolară, concretizată mai ales sub forma clasei pregătitoare, anului pregătitor, clasei pre-şcoală. 

Această schimbare constituie gândirea riguroasă a deciziilor pedagogice, astfel încât aceasta să devină 

pentru copil „un pod între două lumi”: cea de dinaintea şi cea din timpul vieţii de şcolar. (Ghid metodologic 

de evaluare a elevilor din clasa pregătitoare p.25)   

Instituirea clasei pregătitoare reprezintă o  mai bună înțelegere a tuturor categoriilor de copii. 

În concluzie, cuprinderea anului pregătitor pentru școală pe plan european dar și mondial în 

numeroase sisteme educaționale, constituie  pentru toți copiii, cheia integrării în sistemul de educație și 

formare.  
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Există  o lume care așteaptă să fie descoperită în fiecare copil și în fiecare tânăr, numai cel care nu se 

află închis în propria lume, reușește să o descopere. 

A educa înseamnă a fi un artizan al personalității, un poet al inteligenței, un semănător de idei. Copiii 

nu au nevoie de părinți extraordinari, ci de ființe umane care să vorbescă limba lor și care să fie capabili să 

pătrundă în inima lor.  

Cantitatea de informație și cunoștințe disponibile este mai mare, cu toate acestea noile generații nu 

sunt formate pentru a gândi, ci pentru a repeta informația. 

Noi nu îi formăm pe tineri, ci doar îi informăm. Ei cunosc tot mai mult lumea în care se află, dar nu 

știu mai nimic despre lumea lor interioară. Educația este tot mai lipsită de ingredientul emoțional și produce 

tineri care rareori știu să își ceară iertare, să își recunoască limitele sau să se pună în locul celorlalți.  

Augusto Cury atrage atenția asupra necesității schimbării felului în care se face educația 

contemporană. 

Singurătatea nu a fost niciodată atât de intensă - părinții își ascund sentimentele față de copii, copiii 

își ascund lacrimile de părinți și profesorii se refugiază în autoritarism. 

Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinți buni, ci trebuie să devenim părinți 

inteligenți. Pentru aceasta ne vorbește despre șapte deprinderi ale părinților buni și cum trebuie transformate 

ele de către  părinții inteligenți. 

Sistemul educațional actual aduce foarte multă informație, de cele mai multe ori inutilă. Copiii și 

tinerii învață cum să opereze cu fapte logice, dar nu știu cum să abordeze eșecurile. Sunt antrenați să facă 

calcule fără să greșească, dar viața este plină de contradicții și probleme care nu pot fi calculate. Acest lucru 

se întâmplă pentru că inteligența lor afost blocată, noi ne-am transformat în mașini de muncit, iar pe ei îi 

transformăm în mașini de învățat.             

Mulți copii recunosc valoarea părinților lor, dar nu suficient pentru a-i admira ,respecta și a vedea  în 

ei îndrumători sau maeștri. Părinții  care au dificultăți cu copiii lor nu trebuie să se simtă vinovați. Vinovăția 

întemnițează sufletul. 

În personalitatea umană Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinți buni, ci 

trebuie să devenim părinți inteligenți.pentru aceasta ne vorbește despre șapte deprinderi ale părinților buni 

și cum trebuie transformate ele de către  părinții inteligenți. 

Părinții buni dau cadouri, părinții inteligenți își dăruiesc propria lor ființă. Această deprindere a 

părinților inteligenți contribuie ca în copiii lor să se dezvolte autostima, protecția emoției, capacitatea de a 

prelucra pierderi și frustări, de a filtra stimulii care produc stres, de a dialoga și de asculta.  

Părinții buni alimentează corpul, părinții inteligenți alimentează personalitatea. Această deprindere a 

părinților inteligenți face ca, în copiii lor, să se dezvolte spiritul de observație, sentimentul că sunt în 

siguranță, curajul, optimismul capacitatea de fi lider, de depăși teama  și de a preveni conflictele. 

Eu-ul, care reprezintă voința conștientă, sau libertatea de a hotărî, trebuie antrenat pentru a deveni 

lider  și nu o marionetă. 

A fi lider nu vrea să însemne a avea capacitatea de a rezolva toate problemele din jurul nostru. 

Problemele vor exista întotdeauna, dar pot fi rezoltate. Trebuie să le rezolvăm, trebuie să ne acceptăm 

limitele. Dar niciodată nu trebuie să gravităm pe orbita lor. 

Personalitatea copiilor trebuie hrănită cu înțelepciune și liniște. Nu trebuie să uităm că ne împiedicăm 

de pietrele mici și nu de munți. Micile pietre din subconștient se transformă în stânci uriașe.           

Adevăratul optimism se construiește prin confruntarea cu problemele și nu prin negarea lor. 

De aceea, conversațiile în care se motivează o atitudine sau acțiune rareori au efect. Ele ne furnizează 

instrumente pentru construirea unui optimism solid, care să hrănească eu-ul ca lider al teatrului inteligenței. 

Nu trebuie să formăm supra-oameni, așa cum preconiza Nietzche. Părinții inteligenți nu formează 

eroi, ci ființe umane care își cunosc limitele și forțele. 
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Părinții buni corectează greșelile, părinții inteligenți își învață copiii cum să gândească. Această 

deprindere a părinților inteligenți contribuie la dezvoltarea conștiinței analitice, a deprinderii de a gândi 

înainte de a reacționa, fidelității,cinstei, capacității de a pune întrebări și a pune intrebări și a 

responsabilității sociale. 

A educa nu însemnă a repeta cuvinte, ci înseamnă a crea  idei și a produce o stare de încântare. 

Unul dintre cele mai importante lucruri în educație este să-l faci pe un copil să-l admire pe cel care îl 

educă. 

Părinții buni își pregătesc copiii pentru aplauze, părinții inteligenți își  pregătesc copiii pentru eșecuri. 

Perseverența este la fel de importantă ca și capacitatățile intelectuale. Viața este un drum lung, care 

are curbe imprevezibile și derapaje inevitabile. Societatea ne pregătește pentru zilele de glorie, dar zilele de 

frustare sunt acelea care-i dau sens acestei glorii. O persoană superficială din punct de vedere emoțional are 

nevoie de evenimente mari ca să se bucure – o persoană profundă găsește bucurie în lucrurile ascunse, în 

fenomene aparent imperceptebile în mișcarea norilor, în dansul florilor, în îmbrățișarea unui prieten, într-o 

privire complice, în zâmbetul prietenos al unui necunoscut. 

Fericirea nu este opera întâmplării, fericirea vine prin exercițiu. 

Copiii vor fi mai fericiți dacă vor învăța să contempleze frumosul în momentele de glorie, ca și în cele 

de eșec, în florile primăverii și în frunzele uscte ale toamnei. Aceasta ar fi marea provocare  a educației 

emoționale. 

Părinții buni vorbesc, părinții inteligenți dialoghează ca niște prieteni. Aceată deprindere a părinților 

inteligenți contribuie la dezvoltarea solidarității, sociabbilității, bucuriei de a trăi, optimismului, înțelegerii 

interpersonale. 

A sta de vorbă însemnă a vorbi despre lumea care ne înconjoară, a dialoga  însemnaă a vorbi despre 

lumea care suntem. 

Comportamentele nepotrivite sunt, de multe ori, strigăte puternice care imploră prezența, dragostea și 

atenția părinților. 

Nu există ceva mai frumos și mai poetic, decât faptul că părinții și copiii sunt foarte buni prieteni. 

Părinții buni dau informații, părinții inteligenți povestesc istorioare. Această deprindere a părinților 

inteligenți contribuie la dezvoltarea creativității, a spiritului inventiv, a perspicacității, a raționsmentului 

schematic, capacității de a găsi soluții în situații tensionate. 

A fi fericit presupune antrenament și nu este opera  întâmplării. 

Părinții buni oferă oportunități, părinții inteligenți nu renunță niciodată. Acestă deprindere a părinților 

inteligenți contribuie la dezvoltarea capacității de aprețui viața, speranței, perseverenței, motivației, 

fermității, capacității de a se analiza, dea depăși obstacole și eșecuri. 

Viața este o mare școală care îl învață puțin, pe cel care nu știe să citescă. Tocmai pentru că viața este 

o mare școală, părinții trebuie să înșeleagă deprinderile profesorilor fascinanți. Le vor fi utile în educația 

copiilorlor. Părinții și profesorii sunt parteneri în fantastica întreprindere a educației. 

Profesorii fascinanți contribuie la dezvoltarea în elevii lor a capacității de administrare  a gândurilor și 

emoțiilor, de fi propriul lider, de a trece ușor  prin pierderi și frustrări, de adepăși conflictele. 

Profesorii buni au bună cultură academică și transmit, cu siguranță și elocvență, informațiile în clasă. 

Profesorii fascinanți depășesc acest obiectiv. Ei caută să cunoască modul de funcționare a minții 

elevilor, pentru a-i educa mai bine. Pentru ei, fiecare elev este nu doar o persoană dinsala de clasă, ci o 

ființă umană complexă, cu necesități unice. 

Profesorii fascinanți transformă informația în cunoaștere  și cunoașterea în experiență. 

Ei știu că doar experiențele se înregistrează într-un mod deosebit în memorie și numai ele crează 

modificări masive, capabile să transforme personalitatea. De aceea, ei prezintă întotdeauna informațiile, în 

contextul experienței de viață. 

Educația trece printr-o criză fără precedent în istorie. Elevii se simt dați la o parte, nu se concentreză, 

nu au plăcerea de a învăța și sunt agitați. A cui e vina? A elevilor sau a părinților? Nici a unora, nici a 

celorlalți. Cauzele sunt mai profunde. Principalele cauze sunt produsul sistemului social care a stimulat, 

într-un mod înspăimâmtător, fenomenele care construiesc gândurile.  

Mintea tinerilor de astăzi este diferită de cea  a tinerilor din trecut. Fenomenele care se află în culisele 

minții lor și care generează gânduri sunt aceleași, dar actorii de pe scenă sunt diferiți. Calitatea  și viteza 
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gândirii s-au schimbat. Trebuie să cunoaștem unele dintre funcțiile memoriei și câteva domenii ale 

procesului de construire a inteligenței, pentru a găsi instrumentele necesare care să poată dea o nouă 

întorsătură educației. 
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 Etapele general-valabile ale procesului managerial, şi anume: previziunea, planificarea, proiectarea, 

decizia, organizarea, coordonarea, realizarea, îndrumarea, consilierea, evaluarea, sunt parcurse şi în 

educaţie. 

Principala funcţie în procesul de cnducere este cea de management, întrucât aceasta poate îmbina 

armonios obiectivele cu resursele şi cu oamenii, devenind motorul, centrul vital al procesului. În procesul 

educaţional este un amplu proces managerial, care se desfăşoară la diferite niveluri, începând de la cele de 

management specific ministerului până la nivelul particular al profesorului în cadrul desfăşurării activităţii 

sale de la clasă. Elementele referitoare la rolul informaţiei, al conştientizării acesteia, al unităţii de acţiune, 

echilibru şi armonie au un rol deosebit. 

Voi argumenta, în cele ce urmează,  importanţa activităţii decizionale a profesorului în ipostaza sa de 

manager al clasei. Actele de decizie au un rol reglator, ele nefiind un produs al unei hotărâri arbitrare, ci al 

unui proces logic, care trebuie să parcurgă anumite etape. Semnificaţiile generale ale deciziei educaţionale 

sunt următoarele: din punct de vedere social, indivizii pregătiţi de şcoală vor activa după absolvire într-o 

colectivitate în care se vor integra după maniera în care au fost socializaţi; din punct de vedere moral, 

decizia educaţională poate schimba în bine sau în rău un destin şcolar şi uman pentru o lungă perioadă a 

existenţei. 

Pentru a fi eficient, profesorul-manager trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: să acumuleze cât 

mai multe şi mai variate informaţii asupra problemei; să înlocuiască treptat întâmplarea, improvizaţia, 

imitaţia în luarea hotărârilor şi să folosească metodele ştiinţifice; să preîntâmpine tensiunile şi conflictele; 

să asigure unitatea între decizie, acţiune, control, reglarea activităţii; să precizeze aspectele operaţionale 

cum ar fi sarcinile, responsabilităţile, modalităţile de rezolvare, condiţiile, timpul, factorii implicaţi, 

rezultatele aşteptate. 

Profesorul de o anumită specialitate este conducătorul activităţii educaţionale la disciplina / clasele 

sale. Pedagogia şi managementul educaţional evidenţiază necesitatea ca profesorul să devină profesor-

decident, subliniind necesitatea formării unei culturi manageriale, a formării sale ca manager pentru 

optimizarea procesului educaţional. Principalul instrument al profesorului-decident este decizia. 

 Din punct de vedere managerial, decizia este „activitatea conştientă de alegere a unei modalităţi de 

acţiune din mai multe alternative posibile, în vederea realizării obiectivelor propuse” (I. Jinga, 1993). 

Deciziile au fost clasificate astfel, după mai multe criterii  (E. Joiţa, 1999): 

1. După amploarea implicaţiilor asupra activităţii profesorului, deciziile pot fi: 

-  strategice - care surprind atât aspecte generale privind proiectarea activitătilor pe perioade mari de 

timp, dezvoltând obiectivele specifice mediului educaţional, elaborându-se strategiile specifice, cât şi 

planificări pe perioade mai scurte, prin care se indică modalităţile în care aceste obiective pot fi atinse. 

Acestea sunt specifice nivelului central de management, dar se pot  regăsi şi la nivel local, prin dezvoltarea 

unor strategii specifice unităţii de învăţământ. 

-  tactice sau de programare - prin care se stabilesc modalităţile de implementare în mod direct ale 

strategiilor educaţionale. Aceste decizii sunt luate la toate nivelurile, prin ele se planifică aproape toate 

activităţile, de la cele bugetare centrale la deciziile specifice unui profesor la începutul unui an / semestru. 

-  operative - sunt deciziile curente pe care trebuie să le ia fiecare manager. Ele se referă la 

desfăşurarea firească a activităţii în care deciziile completează programarea anterioară, dar şi la cazuri 

speciale, când programarea nu mai este respectată, iar deciziile trebuie să fie adaptative la situaţia nouă. 

Aici este foarte importantă promptitudinea, reacţia normală şi eficientă, găsirea unor variante decizionale 

verosimile, a căror aplicare să rezolve problema apărută. Calităţile persoanelor, reacţia instinctuală în luarea 

deciziilor sunt importante, însă experienţa profesională, cunoştinţele teoretice privind managementul sunt 

cele care primează în luarea unor decizii rapide şi eficiente. 
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2. După certitudinea atingerii obiectivelor, deciziile sunt clasificate astfel: 

-  decizii certe - a căror finalitate trebuie şi este atinsă, de cele mai multe ori. Aceste decizii sunt 

obişnuinţe ale actului managerial, de aceea sunt sistematizate în aşa fel încât procesul decizional şi cel al 

implementării lor să fie cât mai eficient. În cazul procesului educaţional,  un exemplu elocvent este cel al 

obiectivelor operaţionale specifice fiecărei lecţii.  

-  deciziile de risc – a căror consecinţe sunt anticipate parţial, putând să apară elemente 

surprinzătoare. Acestea se referă, în general,  la noutăţi de tip managerial sau la decizii rapide care trebuie 

luate într-un timp scurt, iar decidentul nu are timp să analizeze efectele acesteia. Deciziile de risc constituie 

elementul de bază pentru evoluţia managementului, indiferent de motivul pentru care sunt luate,  întrucât 

pot să aducă elemente strategice noi (de exemplu, noile metode de învăţare, de evaluare pot să ajute 

evoluţia eficienţei pedagogice). 

-  deciziile incerte -  a căror finalitate nu este cunoscută şi nu poate fi cunoscută într-o perioadă de 

timp acceptabilă. Pot să apară efecte inedite care să deterioreze rezultatele, chiar dacă din punct de vedere 

strategic ele sunt anticipate. De aceea se impune ca astfel de decizii să fie luate după analize ştiinţifice 

profunde, să se ţină seama de cât mai multe variabile, efectele să fie analizate cât mai profund, să se ţină 

seama de posibilitatea apariţiei unor efecte deviante asupra cărora să se poată interveni, în cazul în care sunt 

negative. De exemplu, în cazul rezultatelor noilor măsuri de reformă, oricât de bine ar fi analizate, efectele 

posibile nu pot fi anticipate în totalitate.  

În cazul managementului clasei, deciziile certe depind exclusiv de profesor, acesta neavând dificultăţi 

în elaborarea şi aplicarea lor (deciziile specifice planificării, a momentelor şi tipurilor de evaluare, a 

susţinerii unei ore de curs). Cunoaşterea elementelor de management al clasei, experienţa, puterea 

anticipativă îl ajută pe profesor să transforme deciziile care ar putea fi privite ca fiind decizii de risc sau 

incerte în decizii certe. Deciziile de risc, ca şi cele incerte, care privesc perioade mai mari de timp, nu 

implică suficient de mult profesorul, intervenind predominant factorii externi, iar acest lucru este posibil 

pentru că în majoritatea cazurilor profesorul nu are rol de decident în ceea ce priveste strategiile 

educaţionale. Aşadar, el este lipsit de caracterul decizional deplin al activităţii sale, la nivel de politică 

educaţională.  

3. După sfera de cuprindere deciziile sunt: 

-  individuale -  privesc persoana ca singular, pe fiecare elev sau profesor; 

-  colective, de grup - privesc grupul în ansamblu, o colectivitate amplă. Astfel de decizii pot fi 

strategice, în legătură cu întreg sistemul, sau să se refere doar la un grup restrâns de elevi, profesori, părinţi. 

În sistemul de învăţământ, deciziile sunt luate la toate nivelurile. Ca urmare a reformei şi a 

transformărilor societăţii însă, elevii au din ce în ce mai mult un rol decizional. Ei sunt implicaţi în decizii 

ce îi privesc în mod direct, cum ar fi alegerea şcolii, a clasei, a profilului şi specializării, alegerea 

profesorilor etc. Preferinţa pentru anumite discipline se bazează pe aptitudini, capacităţi, interese, pe 

influenţa părinţilor, a colegilor, prietenilor, iar în final capacitatea decizională a elevului este pusă la 

încercare. 

Rolul decizional al profesorilor este foarte important. În primul rând ei iau decizii în legătură cu 

alegerea profesiunii didactice, care este complexă, implică responsabilităţi şi riscuri de lungă durată, care 

impune o mare rezistenţă la stres şi capacitatea de a depăşi numeroase obstacole. Profesiunea didactică este 

una vocaţională, iar ceea ce poate explica rezistenţa profesorului la vicisitudinile ei sunt  doar mecanismele 

psihologice ale vocaţiei. Rolul decizional al profesorului se amplifică şi se referă atât la decizii individuale 

legate de o singură persoană cum ar fi evaluarea, autoevaluarea, intervenţii privind abateri disciplinare, cât 

şi decizii colective care implică activităţi ale clasei, sau activităţile instituţiei în ansamblul său.  

4. După conţinutul funcţional al deciziei, avem următoarea clasificare: 

- de previziune, proiectare, planificare, programare - reprezintă totalitatea deciziilor necesare pentru 

pregătirea actului educaţional pe o perioadă scurtă / medie / lungă de timp, prin care sunt enunţate 

obiectivele urmărite şi se anticipează activităţile, fiind componenta anticipativă a  pedagogiei, a didacticii şi 

managementului. Deciziile de acest fel trebuie luate în cunoştinţă de cauză şi pe baza unor analize ample, 

obiective, fundamentate pe metode ştiinţifice bine susţinute. 

-  de organizare a activitătii didactice şi educaţionale - utile pentru pregătirea mediului educaţional, 

creând contextul material şi uman necesar pentru desfăşurarea activităţilor. 
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-  de reglare şi evaluare a întregii activităti  - reprezintă forma prin care se pot urmări consecinţele 

deciziilor anterioare şi modalităţile de intervenţie în cazul unor disfuncţionalităţi. 

Aceste tipuri de decizii se învaţă de către profesor, prin pregătiea sa de specialitate psihopedagogică. 

Capacitatea de a lua decizii nu este doar înnăscută, aptitudinală, cognitiv-volitivă, ci are şi o componentă 

formată, dezvoltată şi modelată prin învăţare şi educaţie. 

5.  După frecvenţa elaborării , deciziile pot fi:  

-  periodice – sunt deciziile care trebuie luate cu privire la activităţi repetitive, programate (reprezintă 

componenta sistematizată a educaţiei) ; 

-  aleatorii – trebuie luate în situaţii neprevăzute, nu pot fi anticipate în totalitate, în ciuda tuturor 

activităţilor de planificare, proiectare, prognoză. Există mereu o parte aleatorie în procesul educaţional, care 

reprezintă temelia originalităţii, a libertăţii celor implicaţi. 

- de excepţie – implică evenimentele deosebite, care nu au putut fi anticipate. Astfel de întâmplări 

impun de obicei o decizie rapidă, imediată, modalitatea în care se reacţionează fiind foarte importantă. 

Deciziile de excepţie arată dacă persoanele sunt pregătite psihic şi profesional pentru meseria de profesor. 

Câteva dintre deciziile pe care profesorul trebuie să le ia în mod periodic, aleatoriu sau excepţional, 

dar în mod eficient, sunt: ce orar să le stabilească, ce date să fixeze pentru extemporale, teze, concursuri, ce 

evenimente deosebite să organizeze împreună cu elevii şi părinţii, cum să realizeze noile elemente de 

reformă educaţională etc. 

6. După tipurile de situaţii problematice deciziile pot fi: 

-  de corectare - prin care să se rectifice anumite situaţii evaluate în mod eronat anterior. Aceste 

decizii apar de obicei atunci când planificarea nu anticipează corect anumite efecte şi acestea trebuie 

corectate. Pentru un profesor care trebuie să corecteze învăţarea, comportamentul elevilor, evaluarea sau 

autocorectări privind modalitatea în care se realizează procesul educaţional, aceste decizii sunt cotidiene. În 

multe cazuri, în funcţie de reacţia clasei, profesorul îşi rectifică modalitatea în care a predat o anumită temă, 

introducând metode şi tehnici noi imediat, sau prin notări, astfel încât data următoare să nu mai ia aceleaşi 

decizii. Din această perspectivă lecţia este un proces dinamic şi de aceea este foarte important ca în 

momentul în care observă că anumite elemente specifice lecţiei se îndepărtează de proiectul iniţial, 

profesorul să nu intre în panică, ci să se corecteze din mers şi să se adapteze la noile condiţii. 

-  de ameliorare – prin care profesorul se adaptează condiţiilor ergonomice ale clasei. El trebuie să 

urmărească permanent feed-back-ul pe care îl oferă clasa şi să se adapteze la cerinţele şi capacităţile 

acesteia. Procesul decizional este interactiv şi,  pentru  a obţine o eficienţă maximă, orice abatere trebuie 

ameliorată. 

-  de prevenire – prin puterea sa de anticipare, profesorul are posibilitatea de a preveni situaţiile 

neplăcute (de exemplu, deciziile de prevenire a conflictelor prin consiliere şi educaţia în spiritul unor 

atitudini asertive). Întregul proces educaţional este de fapt un proces de prevenire a eşecului şi implicit 

deciziile luate de actorii educaţionali sunt în general decizii de prevenire, având în vedere faptul că scopul 

major al educaţiei este acela de a pregăti elevii pentru viaţă, oricât de dificilă este aceasta. 

Pentru clasa de elevi acestea sunt deciziile de natură strict profesională, cele mai importante pe care 

profesorul trebuie să le ia, de transmitere a mesajului educaţional, a cunoştinţelor, de formare a priceperilor 

şi deprinderilor, de dezvoltare a capacităţilor şi competenţelor, de modelare a întregii personalităţi a 

elevilor. 

 

Ullich (1995) arată că principalele modele şi strategii ale deciziei sunt: 

- modelul clasic (de tip raţional comprehensiv); 

- modelul planificării formale (uşor anticipativ, proiectiv); 

- modelul antreprenorial (impune charismă şi risc); 

- modelul adaptativ (incrementativ, cu decizii succesive, limitate). 

Procesul educaţional este complex, trebuie respectate mai multe etape şi, pentru a lua deciziile 

corecte, este absolut necesar să se utilizeze metodele şi tehnicile specifice dezvoltate de ştiinţele 

manageriale şi educaţionale. 

Aceste metodologii evidenţiază faptul că procesul decizional nu este unul aleatoriu, ci etapele trebuie 

parcurse pas cu pas, după o logică managerială specifică, ordonate astfel: 
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  1.  - identificarea, stabilirea şi definirea problemei;  

  2.  - stabilirea obiectivelor specifice, operaţionale;  

  3.  - informarea, documentarea, analiza informaţiilor variate ale problemei;  

  4.  - elaborarea variantelor posibile de rezolvare;  

  5.  - alegerea variantei optime de acţiune; 

  6.  - comunicarea, transmiterea deciziei;  

  7.  - aplicarea măsurilor stabilite;  

  8.  - controlul continuu, compararea rezultatelor obţinute cu proiectul elaborat. 

S. Iosifescu (2000) considera procesul decizional un proces de rezolvare a problemelor, cu 

următoarele etape: definirea problemei; elaborarea de alternative;  selectarea şi aplicarea soluţiei. 

R. Iucu (2000) a simplificat etapizarea deciziei, evidenţiind esenţa procesului prin enunţarea 

următoarelor patru etape: 

1. Pregătirea deciziei, care presupune: 

   - Identificarea problemelor acceptate ca un enunţ ce consemnează o diferenţă, o neconcordanţă între 

rezultatele obţinute şi cele preconizate într-o anumită situaţie educaţională dată - prin controlul curent al 

activităţilor din clasă;  sondajele psihosociale permanente;  sesizarea problemelor de către alţi factori 

exteriori, alte cadre didactice, părinţi etc.; 

   - Obţinerea informaţiilor - cunoaşterea cauzelor care au generat abaterea de la linia programată; 

stabilirea cauzelor - analiza logico-teoretică, analiza practică; se poate face apel la o eventuală bancă de 

date, alcătuită pentru o argumentare solidă. Principalele metode de obţinere a informaţiilor sunt observarea, 

testul, studiul de caz, convorbirea etc. 

   -  Selecţionarea, organizarea şi prelucrarea informaţiilor - presupun existenţa unor „filtre" pentru 

trierea informaţiilor. Este recomandată o anumită organizare prin grupare pe categorii, după semnificaţia pe 

care o au sau după corelarea cu abaterile. Un rol important îl au personalitatea cadrului didactic, pregătirea 

lui profesională, posibilităţile de discriminare, gândirea lui analitică. 

   -  Elaborarea variantelor de activitate şi a proiectelor de măsuri - nu se mai poate vorbi de decizie 

fără posibilitatea opţiunii între două sau mai multe variante. Existenţa variantelor dă posibilitatea 

decidentului să compare avantajele şi dezavantajele fiecăreia, decizia luând un caracter raţional. Pe baza 

unor asemenea demersuri se construiesc proiectele planurilor de măsuri pentru aplicarea viitoarei decizii. 

2. Adaptarea deciziei:  

Decizia trebuie să răspundă la întrebările: care este obiectivul (claritatea scopului), cu ce resurse 

disponibile va fi atins, să compare avantajele şi dezavantajele alternativelor - variante. Variantele 

performante sunt cele care pot oferi cele mai bune rezultate, într-un termen foarte scurt şi cu cheltuielile de 

resurse materiale şi financiare minime. În acest context, calităţile celui care decide, experienţele, intenţiile, 

cunoştinţele sale sunt determinante. Strategiile pot fi coparticipative: negocierea colectivă, sistemele legale 

de participare, sistemele consultative. 

3. Aplicarea deciziei vizează:  

    - comunicarea deciziei – la timp, corect, fără deformări;  

    - explicarea şi motivarea ei în faţa elevilor - se prezintă argumente pentru scopul deciziei, 

obiectivele urmărite, etapele acţiunii, punctele slabe, punctele cheie etc.; are o mare importanţă pentru 

motivarea şi stabilitatea colectivului de elevi; 

   - organizarea acţiunii practice - presupune stabilirea termenelor,  responsabilităţilor,  colaborarea 

între elevi; se are în vedere periodicitatea informaţiilor prin feed-back; 

   - controlul îndeplinirii deciziei - prin canalele de comunicare, natura informaţională, locul de unde 

se primesc, intervalele de timp; informaţiile trebuie să fie selecţionate după relevanţă şi semnificaţie; 

   - reglarea optimală a acţiunii - se realizează prin suporturi motivaţionale repetate, exercitate de către 

managerul şcolar (sprijin, încurajări - înainte de a folosi constrângerea); 

   - adoptarea unor decizii de corecţie a deciziei iniţiale; 

   - evaluarea rezultatelor finale - presupune analiza parţială/globală la nivelul diferitelor 

compartimente /subgrupuri ale clasei de elevi. Rolul managerului este crucial, alături de tactul şi de 

nobleţea sa.  
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4. Urmărirea îndeplinirii deciziei. 

După trecerea în revistă a paşilor anterior analizaţi, se poate constata rolul deosebit al personalităţii 

cadrului didactic, care, în calitate de manager şcolar, trebuie să dea dovadă de  tact, de  responsabilitate şi 

de pricepere maxime.  Respectarea acestor etape este importantă, deoarece în momentul în care se sare 

peste anumite momente, se pot lua cu uşurinţă decizii pripite, ineficiente, care afectează procesul 

educaţional. De multe ori se întâmplă acest lucru în practica educaţională, trecându-se prematur la soluţii, 

înainte de definirea corectă şi completă a problemei, de identificare a cauzelor ei, de descoperire a surselor 

generatoare de soluţii şi de determinare a unor variante de soluţii. Uneori profesorii nu acordă timpul şi 

atenţia necesare tuturor etapelor de rezolvare a problemelor, iar rezultatele nu sunt cele mai bune. Ei trebuie 

să aibă schiţate mai multe variante de corecţie/recuperare/dezvoltare/consiliere adaptate situaţiei / elevilor 

pentru a le aplica potrivit feed-back-ului primit, după o profundă analiză. 

Cunoscându-şi bine clasa, profesorul-diriginte posedă cele mai multe informaţii pentru a anticipa 

problemele potenţiale şi a le preveni declanşarea. La orele de dirigenţie/consiliere se poate aplica metoda 

simulării unor situaţii problematice în care să fie implicaţi elevii cu diferite tipuri de probleme de învăţare, 

motivaţionale, comportamentale, relaţionale etc. Investirea acestora cu roluri diferite, chiar opuse celor pe 

care le au în realitate, îi poate ajuta la soluţionarea propriilor probleme. 

Activitatea decizională a profesorului nu este una facilă. Factorii care determină dificultatea luării 

deciziilor educaţionale cele mai eficiente sunt:  mediul educaţional complex în care sunt controlate doar o 

parte din influenţe, personalitatea în formare a elevilor cu particularităţile lor de vârstă şi individuale, 

personalităţile diferite ale profesorilor de la clasă,  comunicarea, problematica resurselor financiare şi 

materiale etc. 

Profesorul ia decizii didactice, educaţionale şi manageriale privitoare la proiectarea, planificarea, 

organizarea, conducerea, consilierea, reglarea activităţii de la clasele sale, din şcoală, dar şi de la activităţile 

extraşcolare, extracurriculare, informale, aşadar cred că rolul său de profesor-decident este unul de 

importanţă majoră în actul educaţional. Măiestria unui cadru didactic se poate evalua şi după modul de 

luare a deciziilor educaţionale. De asemenea, consider că procesul de luare a deciziilor se poate învăţa şi 

perfecţiona în şcoală, în pregătirea iniţială, dar şi prin acumularea de experienţă, în practica de zi cu zi de la 

clasă.  

 Închei cu cele 10 reguli ale unei decizii eficiente, prezentate sintetic de A. Andrei (1999), de care ar 

trebui să ţină cont orice profesor, în calitatea sa de factor decident în actul didactic: 

  1. Consultaţi-vă colaboratorii apropiaţi în legătură cu decizia luată, pentru a beneficia de un punct 

de vedere obiectiv! 

  2. Examinaţi modul în care iau decizii colegii dumneavoastră care au succes şi încercaţi să le 

înţelegeţi secretele! 

  3. Examinaţi modul în care iau decizii colegii dumneavoastră care nu au succes şi încercaţi să 

înţelegeţi de ce! 

  4. Încercaţi să obţineţi un punct de vedere imparţial înainte de decizia finală! 

  5. Gândiţi-vă întotdeauna bine înainte de a lua decizii importante! 

  6. Cunoaşteţi-vă punctele dumneavoastră slabe înainte de a lua decizii şi încercaţi să le depăşiţi! 

  7. Încercaţi diferite metode de luare a deciziilor şi alegeţi pe cele care vi se potrivesc! 

  8. Lucraţi sistematic şi nu evitaţi nicio etapă în luarea deciziilor! 

  9. Evitaţi rutina, dezvoltaţi o experienţă bogată în luarea deciziilor! 

10. Lucraţi pentru dezvoltarea propriei creativităţi! 
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În ultimele decenii la noi s-a schimbat aproape totul: de la decidenţii educaţiei şi viziunea asupra 

rolului educaţiei, la concepţii şi terminologie, proiectarea actului didactic, evaluare. Dar cel mai mult s-au 

achimbat elevii. Să nu uităm că educăm generaţia secolului XXI. Elevii noştrii sunt contemporanii unor 

evenimente care au schimbat istoria.      

Educăm prima generaţie care a crescut cu noua tehnologie digitală. Întreaga viaţă şi-au petrecut-o 

înconjuraţi de computer, video-jocuri, televizor, telefoane mobile şi tablete. 

Aceştia sunt obişnuiţi să primească informaţia foarte repede. Pentru ei este ceva normal să aibă acces 

la informaţii, bunuri sau servicii ca la un click de mouse. Ei se aşteaptă să poată comunica cu oricine, orice, 

oricând sau oriunde.  

Au devenit nerăbdători. Pentru ei cititul este o sursă de recompense amânate, în timp ce televizorul, 

video - jocurile şi internetul sunt surse de recompense imediate. 

Aşteaptă, vor şi au nevoie de comunicare interactivă şi de experienţe de viaţă reale. Preferă sarcinile 

multiple şi să desfăşoare în paralel mai multe activităţi. Ascultă muzică în timp ce-şi fac temele, vorbesc la 

telefon, descarcă un film. 

Modul de învăţare preferat este cel de încercare şi eroare. Tinerilor nu le este teamă să facă greşeli, 

deoarece ştiu că învaţă mult mai repede astfel. Orice aparat nou care le „cade” în mână constituie pentru ei 

o provocare, nu le este teamă să-l testeze.   

  Noi care nu am crescut cu limbajul digital avem uneori tendinţa să-i judecăm greşit. Este necesar să 

valorificăm abilităţile deja formate, iar designerii curriculumului  naţional să ţină cont şi de noul profil al 

elevului mileniului III. 

Realitatea societăţii actuale demonstrează că individul se integrează şi reuşeşte  nu atât prin ceea ce 

ştie, ci prin ceea ce este capabil să facă. În acest sens, învăţământul românesc a promovat schimbări 

legitime şi dezirabile care să-i apropie pe elevi de înţelegerea spiritului ştiinţific contemporan prin 

dezvoltarea competenţelor cheie statuate de Legea Educaţiei din vara anului 2009.  „Recomandarea 

Parlamentului European şi a Comisiei Europene din 18 decembrie 2006 despre competenţele cheie de 

învăţare de-a lungul întregii vieţi” îşi propune să sprijine statele membre” prin stabilirea unei baze comune 

care să încurajeze şi să faciliteze reformele la nivel naţional”. Competenţele cheie propuse de Parlamentul 

European sunt mai aproape ca formulare de disciplinele predate în şcoală. Din cele 8 competenţe cheie 

prevăzute în Legea Educaţiei voi prezenta doar : Competenţa matematică şi competenţele de bază în ştiinţe 

şi tehnologie (două dintre cele trei evaluări realizate prin testele OECD-PISA măsoară alfabetizarea 

matematică şi pe cea ştiinţifică). 

Competenţa matematică este abilitatea de a dezvolta şi aplica gândirea matematică  pentru a rezolva 

probleme de tipul celor întâlnite în viaţa de zi cu zi. În construirea unei capacităţi reale de a lucra cu 

numerele, accentul se pune atât pe procese şi activităţi, cât şi pe cunoştinţe. Competenţa matematică implică 

abilitatea de a folosi, la diferite nivele, modele matematice de gândire (gândire logică şi spaţială) şi de 

prezentare (formule, modele, grafice, hărţi). 

Competenţa în ştiinţă se referă la abilitatea de a utiliza un corp metodologic şi de cunoştinţe, implicate 

în explicarea lumii naturale, pentru a identifica întrebări şi a trage concluzii bazate pe evidenţe empirice.  

Competenţa în tehnologie este văzută ca o aplicare a unei asemenea metodologii şi cunoaşteri pentru a 

răspunde dorinţelor şi nevoilor umane. Competenţa în ştiinţă şi tehnologie implică o înţelegere a 

schimbărilor cauzate de activitatea umană şi responsabilitatea individuală. 

O competenţă se poate detalia în funcţie de trei elemente: cunoştinţe, abilităţi şi atitudini esenţiale. În 
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acestă analiză nu voi prezenta şi atitudinile. 

Cunoştinţele necesare în matematică includ: o cunoaştere consistentă a numerelor, măsurilor şi 

structurilor, a operaţiilor fundamentale şi reprezentărilor matematice de bază; o înţelegere a termenilor şi 

conceptelor matematice; conştientizarea tipurilor de probleme la care matematica poate oferi răspunsuri. Un 

elev ar trebui să aibă abilităţile pentru a aplica principiile şi procesele matematice în situaţiile de zi cu zi, să 

urmărească şi să evalueze lanţurile de argumente. Este necesar ca un elev să poată raţiona matematic să 

înţeleagă argumente matematice, să comunice în limbaj matematic şi să utilizeze instrumente adecvate. 

Pentru ştiinţă şi tehnologie, cunoaşterea esenţială cuprinde principiile de bază ale lumii naturale; 

conceptele ştiinţifice fundamentale; principii şi metode; tehnologie, produse şi procese tehnologice; 

înţelegerea impactului ştiinţei şi tehnologiei asupra lumii naturale. Aceste competenţe ar trebui să-i facă 

capabili pe indivizi să înţeleagă mai bine progresele, limitările şi riscurile teoriilor ştiinţifice, aplicaţiilor 

tehnologiei în societate (în relaţie cu: procesul de luare a deciziilor, valorile, chestiunile de ordin moral, 

cultura etc). 

Abilităţile includ capacitatea de a utiliza: instrumente şi dispozitive; date ştiinţifice pentru a atinge un 

obiectiv sau pentru a ajunge la o concluzie / lua o decizie pe baza evidenţelor empirice. Persoanele ar trebui 

să poată recunoaşte trăsăturile esenţiale ale investigaţiei ştiinţifice şi să aibă abilitatea de a comunica 

concluziile şi raţionamentul prin care s-a ajuns la ele. 

Competenţa digitală implică să utilizezi, dar cu unele precauţii, Tehnologia Societăţii Informaţionale 

(TSI) pentru muncă, petrecerea timpului liber şi pentru comunicare. Aceasta se bazează pe abilităţile 

fundamentale în TIC: 

- să foloseşti computerele pentru obţinerea, evaluarea, stocarea, producerea, prezentarea şi schimbul  

de informaţii; 

- să comunici şi să fii parte a unor echipe de lucru utilizând internetul. 

 Competenţa digitală necesită o înţelegere şi cunoaştere clară a naturii, rolului şi oportunităţilor TSI 

în situaţiile de zi cu zi atât în viaţa personală şi socială, cât şi la muncă. Aceasta include principalele 

aplicaţii ale calculatorului, cum ar fi: 

- procesarea de texte, lucrul cu tabele şi cu baze de date;  

- stocarea şi managementul informaţiei;  

-înţelegerea oportunităţilor şi riscurilor internetului şi comunicării electronice pentru muncă, 

petrecerea timpului liber, distribuirea informaţiei şi munca în echipă, învăţare şi cercetare. 

Elevii trebuie, totodată, să înţeleagă cum TSI poate veni în sprijinul creativităţii şi inovării; să fie 

conştienţi de problemele care ţin atât de validitatea şi încrederea ce poate fi acordată informaţiilor 

disponibile pe internet, cât şi de principiile etice implicate în folosirea interactivă a TSI. Abilităţile 

necesare includ capacitatea de a căuta, stoca şi procesa informaţiile şi de a le utiliza într-un mod critic şi 

sistematic, evaluând relevanţa şi să facă distingere între real şi virtual. Elevii ar trebui să aibă atât 

capacitatea de a utiliza instrumentele TSI pentru a produce, prezenta şi înţelege informaţii complexe, cât şi 

abilitatea de a accesa, căuta şi utiliza serviciile pe care le pune la dispoziţie internetul. Este necesar ca ei să 

poată utiliza TSI pentru a-şi dezvolta gândirea critică, creativitatea şi puterea de inovare. 

Aplicarea cumulativă a mai multor metode şi mijloace de învăţământ a devenit astăzi o necesitate, dar 

şi o caracteristică a învăţământului modern, acesta având largi posibilităţi să beneficieze de pe urma unui 

atât de cuprinzător şi variat arsenal de resurse didactice şi tehnico-materiale ca cele puse la dispoziţie de 

progresele tehnicii şi ştiinţei contemporane. Şi cu cât diversificarea acestor resurse devine mai pronunţată, 

cu atât folosirea lor este mai accesibilă.  Este foarte importantă asocierea mijloacelor de învăţământ 

tradiţionale cu cele moderne (cu deosebire a celor tehnice audio-vizuale). Introducerea în şcoală a 

internetului şi a tehnologiilor moderne duce la schimbări importante în procesul de învăţământ. Astfel actul 

învăţării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor şi muncii profesorului, ci rodul interacţiunii 

elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu profesorul.  

Calculatorul a produs o adevărată revoluţie în învăţământ şi este folosit astfel încât să urmărească 

achiziţionarea unor cunoştinţe şi formarea unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerinţelor 

unei societăţi aflată într-o permanentă evoluţie. Această schimbare în sistemul de învăţământ vizează 

următoarele obiective : 

- creşterea eficienţei activităţilor de învăţare 
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- dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual. 

Atingerea acestor obiective depinde de gradul de pregătire al profesorului în utilizarea calculatorului, 

de stilul profesorului, de numărul de elevi, de interesul, cunoştinţele şi abilităţile acestora, de atmosfera din 

clasă şi tipul programelor folosite, de timpul integrării softului în lecţie, de sincronizarea explicaţiilor cu 

secvenţele utilizate, de metodele de evaluare şi de fişele de lucru elaborate. 

Utilizarea calculatorului în învăţământ are numeroase avantaje : 

- stimulează capacitatea de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de schimbare socială rapidă; 

- consolidează abilităţile de investigare ştiinţifică; 

- întăreşte motivaţia elevilor în procesul de învăţare; 

- stimulează gândirea logică şi imaginaţia; 

- dezvoltă un stil cognitiv, eficient şi abilităţi de muncă independentă; 

- promovează un climat de autodepăşire şi competitivitate; 

- asigură un feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta activitatea în funcţie 

de secvenţa anterioară; 

-  oferă facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a rezultatelor,   

realizarea de grafice şi tabele; 

- asigură alegerea şi folosirea strategiilor adecvate pentru rezolvarea diverselor aplicaţii; 

- dezvoltă gândirea astfel încât pornind de la o modalitate generală de rezolvare a unei probleme,   

elevul îşi găseşte singur răspunsul pentru o problemă concretă; 

- asigură pregătirea elevilor pentru o societate bazată pe conceptul de educaţie permanentă (educaţia  

de-a lungul întregii vieţi); 

- determină o atitudine pozitivă a elevilor faţă de disciplina de învăţământ la care este utilizat 

calculatorul şi faţă de valorile morale, culturale şi spirituale ale societăţii. 

Calculatorul este extrem de util deoarece simulează procese şi fenomene complexe pe care nici un alt 

mijloc didactic nu le poate pune atât de bine în evidenţă. Astfel, prin intermediul lui li se oferă elevilor, 

modelări, justificări şi ilustrări ale conceptelor abstracte, ilustrări ale proceselor şi fenomenelor 

neobservabile sau greu observabile din diferite motive. Permite realizarea unor experimente imposibil de 

realizat practic datorită lipsei materialului didactic, a dotării necorespunzătoare a laboratoarelor şcolare sau 

a pericolului la care erau expuşi elevii şi profesorul. Elevii au posibilitatea să modifice foarte uşor condiţiile 

în care se desfăşoară experimentul virtual, îl pot repeta de un număr suficient de ori astfel încât să poată 

urmări modul în care se desfăşoară fenomenele studiate, pot extrage singuri concluziile, pot enunţa legi. 

În acelaşi timp, calculatorul, construieşte contexte pentru aplicarea conceptelor studiate, permite 

verificarea soluţiilor unor probleme sau identificarea condiţiilor optime de desfăşurare a unui nou 

experiment. 

De asemenea, calculatorul este folosit pentru dezvoltarea capacităţilor de comunicare, pentru 

colectarea, selectarea, sintetizarea şi prezentarea informaţiilor, pentru tehnoredactarea unor referate. Astfel 

elevii îşi dezvoltă capacitatea de a aprecia critic acurateţea şi corectitudinea informaţiilor dobândite din 

diverse surse. 

Calculatorul permite crearea de situaţii problemă cu valoare stimulativă şi motivaţională pentru elevi, 

sau cu statut de instrument de testare a nivelului cunoştinţelor şi abilităţilor însuşite de către elevi, 

îmbunătăţirea procesului de conexiune inversă, graţie posibilităţilor de menţinere sub control a activităţii 

elevilor. 

Tehnica modernă şi învăţământul centrat pe nevoile, dorinţele şi posibilităţile elevului impune 

desfăşurarea de activităţi diferenţiate pe grupe de nivel. Elevul poate parcurge materialul avut la dispoziţie 

în ritmul propriu şi numai este nevoit să reţină cantităţi uriaşe de informaţie. Trebuie să ştie doar să 

gândească logic şi să localizeze informaţia de care are nevoie. Prezentarea materialelor pe module cu 

diferite grade de dificultate permite elevului să cunoască exact la ce nivel este situat, să îşi recunoască 

limitele şi posibilităţile. Astfel se dezvoltă conştiinţa de sine şi dorinţa de a reuşi. Va cerceta, va învăţa 

motivat devenind astfel o fiinţă capabilă de autoinstruire. 

Utilizarea calculatorului şi a internetului permite o înţelegere mai bună a materiei într-un timp mai 

scurt. Se reduce timpul necesar prelucrării datelor experimentale în favoarea unor activităţi de învăţare care 

să implice procese cognitive de rang superior: elaborarea de către elevi a unor softuri şi materiale didactice 
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necesare studiului. Se dezvoltă astfel creativitatea elevilor. Aceştia învaţă să pună întrebări, să cerceteze şi 

să discute probleme ştiinţifice care le pot afecta propria viaţă. Ei devin persoane responsabile, capabile să se 

integreze social. 

În cazul evaluării elevul beneficiază de o evaluare mult mai obiectivă fiind protejat de posibilul 

subiectivism al profesorului. Poate chiar să se autoevalueze. Este redusă starea de stres şi emotivitatea 

elevilor. Există posibilitatea evaluării simultane a mai multor elevi cu nivele diferite de pregătire, deoarece 

testele de evaluare sunt realizate de asemenea pe nivele de dificultate. 

Se pot realiza recapitulări, sinteze, scheme atractive, animate care să ducă la reţinerea mai rapidă a 

informaţiei esenţiale. Se pot crea jocuri didactice în scopul aprofundării cunoştinţelor şi dezvoltării 

abilităţilor practice sau în scopul îmbogăţirii acestora, proiecte, portofolii, pagini html. 

Elevii pot elabora pagini web de prezentare a şcolii, a oraşului, a ţării (cu obiective turistice), a 

culturii, obiceiurilor şi tradiţiilor poporului român, a materialelor didactice construite de ei şi de profesorii 

lor, de informare (subiecte şi bareme de corectare pentru diferite examene şi concursuri şcolare, manifestări 

ştiinţifice şi cultural artistice, cărţi şi reviste şcolare, cursuri de pregătire şi perfecţionare pentru elevi şi 

pentru profesori, grafice de desfăşurare a olimpiadelor şi examenelor, documente, forum de discuţii, note 

ale elevilor şi date despre activitatea lor în şcoală, anunţuri de mică publicitate, statistici realizate de elevi 

pe diverse teme, mesaje, cursuri opţionale, informaţii despre reţeaua şcolară). 

De asemenea elevii pot fi antrenaţi în realizarea unor Cd-uri, afişe, grafice, reviste, teste, diferite 

programe şi softuri educaţionale, jocuri, pliante publicitare, dicţionare on-line, activităţi educative 

interactive care să antreneze cât mai mulţi copii. 

Instruirea şi învăţarea bazată pe Web (Web-based learning) oferă astfel elevilor interactivitatea 

(posibilitatea schimbului de păreri, opinii, materiale), mediu multimedia (matrialele prezintă cel puţin doua 

elemente multimedia: text, grafică, audio, animaţie, video etc), mediu deschis (se pot accesa diferite pagini 

Web sau aplicaţii), independenţa faţă de echipamente, distanţă şi timp (elevii pot comunica cu persoane din 

orice colţ al lumii). 

Aşadar, putem afirma că utilizarea internetului şi a tehnologiilor moderne reprezintă cea mai 

complexă formă de integrare a educaţiei informale în educaţia formală. 

Utilizarea tehnologiilor moderne în procesul de învăţământ este îngreunată de lipsa unor softuri de 

foarte bună calitate, de imposibilitatea adaptării softurilor străine programelor şcolare româneşti, de 

costurile foarte ridicate.  

Folosirea la întâmplare, fără un scop precis, la un moment nepotrivit a calculatorului în timpul lecţiei 

duce la plictiseală, monotonie, ineficienţa învăţării prin neparticiparea unor elevi la lecţie, nerealizarea 

obiectivelor lecţiei şi poate produce repulsie faţă de acest mijloc modern. Utilizarea în exces a 

calculatorului poate duce la pierderea abilitaţilor practice, de calcul şi de investigare a realităţii, la 

deteriorarea relaţiilor interumane.  

De asemenea individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului elev-profesor şi la 

izolarea actului de învăţare în contextul său psihosocial.  

Un dezavantaj al utilizării calculatorului poate fi distragerea atenţiei de la explicaţiile profe-sorului 

datorită tendinţei elevilor de a căuta jocuri pe internet.  

Concluzii  

Tehnologiile digitale nu trebuie să reprezinte o simplă adăugare în planul de învăţământ, ele trebuie 

să fie integrate deplin „în serviciul educaţiei” la toate nivelurile sistemului şcolar.  

Calculatorul este foarte util atât elevului cât şi profesorului însă folosirea acestuia trebuie realizată 

astfel încât să îmbunătăţească calitativ procesul instructiv-educativ, nu să-l îngreuneze.  

Se poate spune că integrarea resurselor TIC în educaţie este benefică şi duce la o creştere a 

performaţelor şcolare. De asemenea ar trebui să se lucreze cu grupe mici de elevi, iar clasele să fie dotate cu 

calculatoare performante conectate la internet. 

Utilizarea în exces a calculatorului poate afecta sănătatea şi relaţiile interumane. Asistăm la o 

accentuare a conflictului dintre generaţii. De multe ori valorile promovate de profesori şi părinţi vin în 

contradicţie cu valorile promovate de lumea virtuală (unele emisiuni TV şi anumite site-uri de pe internet). 

TIC nu trebuie să fie doar un instrument pentru a prezenta conţinuturile existente într-o altă manieră, 

trebuie să ducă la modificarea modului de gândire şi stilului de lucru la clasă al profesorilor. 



53 

 

Deşi, avantajele utilizării TIC în educaţie sunt numeroase, elevul nu trebuie transformat într-un 

“robot” care să ştie doar să folosească calculatorul. Utilizarea TIC nu trebuie să devină o obsesie, deoarece 

fiecare elev are dreptul la succes şcolar şi la atingerea celor mai înalte standarde curriculare posibile. De 

aceea trebuie găsite metodele pedagogice adecvate în fiecare caz în parte.  

Putem spune că pentru a realiza un învăţământ de calitate şi pentru a obţine cele mai bune rezultate 

trebuie să folosim atât metodele clasice de predare, învăţare, evaluare cât şi metodele moderne. Ţinând cont 

de faptul că softul educaţional are limitele sale şi nu poate rezona în totalitate cu nevoile şi întrebările 

elevilor, profesorul va deţine întotdeauna cel mai important rol în educaţie. 

În concluzie, calculatorul nu este altceva decât un instrument care, folosit propice, aduce multe 

avantaje omului, dar care, utilizat eronat, poate produce multe neajunsuri. Întrebarea dacă calculatorul este 

o invenție bună sau rea este nepotrivită. Nu invenţiile în sine sunt bune sau rele, ci modul în care sunt 

folosite, pentru a contribui la bunăstarea şi progresul umanităţii sau dimpotrivă, la regresul şi distrugerea 

acesteia. 
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ROLUL EDUCAŢIEI PENTRU MEDIU 

ÎN FORMAREA PERSONALITĂŢII UMANE 
 

Prof. înv. primar  CARMEN TITINA POPA  

   Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Craiova 

 

 

Protecţia mediului înconjurător a apărut ca problemă a omenirii numai în zilele noastre, respectiv 

atunci când omul a cucerit întreg spaţiul Terrei prielnic vieţii. Acum, bogăţiile şi resursele de energie au 

fost afectate în aşa măsură încât se întrevede epuizarea rapidă a unora dintre ele, iar unele condiţii esenţiale 

existenţei umane, ca apa sau aerul dau semne de otrăvire. Se deduce astfel, posibilitatea ca viitorul omenirii 

să fie pus sub semnul întrebării, dacă bineînţeles, nu se iau măsuri energice de protecţie a planetei. Omul a 

înţeles că face şi el parte din natură, că Terra şi resursele ei sunt limitate, că această planetă funcţionează ca 

un sistem şi că dereglările produse într-un loc pot avea repercusiuni pentru un întreg circuit, inclusiv pentru 

om. Omenirea nu poate renunţa însă la ritmurile înalte ale dezvoltării economice. Calea pentru realizarea 

acestor ritmuri, cu menţinerea unei bune calităţi a mediului, este exploatarea acestuia în aşa fel încât să se 

poată regenera şi conserva în permanenţă. 

Primele iniţiative de ocrotire a mediului au apărut acum aproximativ 200 de ani din necesitatea 

salvării unor specii pe cale de dispariţie. Cu timpul motivele care au impus ocrotirea naturii s-au 

diversificat. Începând din 1970 au apărut semne clare de îmbolnăvire a planetei: subţierea stratului de ozon, 

încălzirea globală, ploile acide, poluarea apelor, a aerului şi solului. Oamenii au început să înţeleagă 

necesitatea adoptării unui comportament responsabil faţă de natură. Însă responsabilitatea omului pentru 

ocrotirea mediului înconjurător este atât individuală, dar mai ales colectivă: protecţia naturii angajează 

colaborare şi sprijin reciproc pe plan local, judeţean, naţional şi mai ales internaţional 

Construind fabrici şi uzine , dezvoltând oraşele şi transporturile, defrişând pădurile pentru a folosi 

lemnul şi a mări suprafeţele agricole, aruncând nepăsători în apă şi în aer cantităţi mari de deşeuri toxice 

omul a stricat echilibrul natural existent în mediul înconjurător, aşa încât ,uneori, şi-a pus în pericol însăşi 

viaţa lui. În asemenea situaţie , fiinţa umană s-a văzut nevoită să ia atitudine pentru înlăturarea răului pe 

care l-a produs şi să treacă urgent la luarea unor măsuri pentru protecţia mediului înconjurător, pentru 

menţinerea în natură a unui echilibru normal între toţi factorii care compun mediul. Permanent, factorii de 

mediu: apa, aerul, solul sunt supuşi agresiunii activităţilor umane. Înrăutăţirea progresivă a calităţii acestora 

determină implicaţii de ordin social cu repercusiuni asupra calităţii vieţii. 

Reputatul economist francez Francois Perrroux avea perfectă dreptate atunci când afirma că – atât 

timp cât omul nu reuşeşte să recreeze un mediu artificial care să ofere fiecăruia o stare de sănătate şi un 

remediu de agrement comparabile cu cele pe care ni le procura natura înainte ca ea să devină o marionetă a 

industriei – creşterea economică pe care intenţionăm să o obţinem nu se va realiza decât cu preţul unor 

distrugeri şi dezastre, pe care, deocamdată, societatea nu vrea să le conştientizeze la adevăratele şi la 

dramaticele sale proporţii, încât atunci când va fi prea târziu, redresarea va deveni fatalmente imposibilă. 

Problemele cele mai  presante, de care va trebui să ţinem seama în programele ecologice sunt: 

precaritatea accentuată  a aprovizionării cu apă, penuria agravată a terenurilor de bună calitate, înmulţirea 

ploilor acide, epuizarea stratului de ozon şi perturbările atmosferice, încălzirea climei, efectele explorării şi 

exploatării spaţiului extraterestru asupra habitatului. 

Semnalul de alarmă privind caracterul adesea violent şi distructiv al societăţii civilizate în impactul cu 

natura a fost tras de multă vreme fără a i se acorda atenţie importanţei cuvenite. 

 „Analfabetismul ecologic” al oamenilor trebuie neapărat înlăturat. 

O strategie dinamică şi eficientă a educaţiei ecologice trebuie să se adreseze nu numai specialiştilor ci 

tuturor oamenilor, indiferent de vârstă şi de categorie socio - profesională; totodată ea nu mai este, în 

contextul social, o măsură preventivă pentru modelarea unui viitor confortabil din punct de vedere uman, ci 

o necesitate; de asemenea educaţia ecologică nu este menită să creeze doar facilităţi în modul de existenţă al 

oamenilor, ci să genereze un nou stil de viaţă. 

Problema mediului ca şi a libertăţii, a demnităţii umane şi a păcii se poate trata numai într-un cadru 

global şi unitar în care rezolvarea depinde de gradul de civilizaţie, de conştiinţă, de inteligenţă şi înţelegere 
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a omenirii. Iată că omul este obligat să-şi revizuiască atitudinea faţă de mediu. El este obligat să facă acest 

lucru nu numai pentru el , dar şi pentru generaţiile viitoare. 

La această acţiune trebuie să participe şi cei mai mici locuitori ai planetei noastre, copiii. 

Şcoala are un rol important în realizarea educaţiei privind protecţia mediului în rândul elevilor. O 

cerinţă deosebit de importantă pentru orice demers didactic constă în pregătirea elevilor cu o concepţie şi 

conduită ecologică bună, obiectiv de mare actualitate şi importanţă pentru calitatea vieţii. Apărarea 

mediului înconjurător devenind un exerciţiu de practică socială, şcoala trebuie să facă acest exerciţiu social 

cu întreaga populaţie şcolară care „mâine” va avea răspunderi mari şi concrete în gestionarea raţională a 

tuturor condiţiilor de mediu natural şi social. Ea este chemată să determine nu numai sentimentele de 

admiraţie pentru frumuseţile naturii, ci şi convingeri şi deprinderi de apărare, conservare şi dezvoltare a 

mediului înconjurător - condiţie de viaţa civilizată şi sănătoasă. În ultimă instanţă, şcoala trebuie să 

trezească spiritul de independenţă, de formare a capacităţii de autoinstruire şi autoeducaţie ecologică la 

elevi, căci ignorarea de către învăţători a necesităţii acestui lucru dăunează muncii educative fiind, una din 

cauzele principale ale eficienţei scăzute ale acestei activităţi. 

Cercetarea mediului în mijlocul naturii cu elevii permite îmbogăţirea volumului de cunoştinţe, 

lărgirea orizontului ştiinţific, sesizarea legăturilor reciproce între fenomene , modul cum se interferează şi 

se influenţează reciproc şi de asemenea permite formarea unei gândiri sănătoase despre lume şi viaţă. În 

acest sens un lor hotărâtor îl au cadrele didactice organizatoare de activităţi, fie pe itinerar, fie în orizontul 

local şi care trebuie să manifeste permanent preocuparea de formare a deprinderilor de păstrare şi ocrotire a 

calităţii mediului înconjurător. 

Concepte referitoare la mediul înconjurător pot fi achiziţionate de la cea mai fragedă vârstă şi în 

acelaşi timp cu noţiunile despre locurile cele mai apropiate copilului până la noţiuni abstracte mai târziu. Ca 

arie de investigaţie se alege studiul mediului apropiat al copilului (casă, şcoală, drumul între casă şi şcoală). 

La această vârstă este foarte important de a găsi ocazia de ieşire în natură, vizionarea unor emisiuni 

documentare despre mediul înconjurător, amenajarea spaţiilor verzi în clasă ori în afara ei. Copiii trebuie 

îndrumaţi să observe şi să ştie să pună întrebări asupra unei probleme de poluare şi degradare a mediului 

(aruncarea gunoaielor la întâmplare, poluarea râurilor cu substanţe toxice etc.). 

Formarea elevilor cu o conştiinţă şi o conduită ecologică devine o cerinţă deosebit de importantă 

pentru orice demers  educativ şcolar şi  extraşcolar. 

Implicarea micilor şcolari în activităţile de cunoaştere, înţelegere a unor fapte şi fenomene din 

universul apropiat, în identificarea şi rezolvarea unor probleme de poluare şi degradare a mediului, are ca 

rezultat formarea deprinderi de apărare şi  conservare a mediului înconjurător. 

Bazate pe cooperare şi colaborare, diversitatea activităţilor practice desfăşurate cu elevii asigură 

asimilarea multor reguli de comportament care se constituie în elemente de bază în formarea unei educaţii 

europene oamenilor de mâine. 

 Având convingerea că formarea unui comportament ecologic la micii şcolari constituie un aspect 

important al activităţii instructiv - educative şi că acesta se realizează, atât în şcoală, cât şi în afara, ei prin 

activităţile extracurriculare şi printr-o strânsă colaborare cu familia şi comunitatea locală, în cele ce 

urmează prezentăm câteva activităţi practice desfăşurate în acest scop cu elevii noştri. 

 Activităţile practice desfăşurate cu elevii sunt diverse: 

- activităţi de observare şi recoltare a unor elemente poluante ( deşeuri din plastic, sticle, flacoane, 

pungi, ambalaje, cutii de conserve); 

- activităţi practice de îngrijire şi amenajare a spaţiilor verzi ( colţul naturii vii - grădina şcolii); 

- colecţionarea unor imagini cu animale şi plante din diferite medii geografice sau realizarea acestor 

medii în miniatură; 

- colecţionarea şi lecturarea unor texte cuprinzând curiozităţi din lumea plantelor şi animalelor; 

- lecţii - excursii sau lecţii – plimbări , când îndrumaţi şi folosind metoda observaţiei directe realizează o 

adevărată  „fotografie” a locurilor parcurse; 

- realizarea de compuneri şi desene, postere pe teme contribuţiei copiilor la protejarea mediului 

înconjurător; 

- realizarea unor experimente ce au in vedere demonstrarea rolului elementelor: apă, aer , sol în 

creşterea şi dezvoltarea plantelor, în menţinerea vieţii pe Pământ; 
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- îngrijirea unor animale acasă sau la şcoală (peşti, pisici, păsări etc.) 

Analiza individuală a fiecărui comportament, a fiecărui elev, cu reliefarea elementelor de 

comportament pozitive şi negative făcute în situaţii concrete asigură o asimilare imediată şi clară de către 

elevi , cu sintetizarea lor în reguli de comportament în locuri publice şi de protecţia naturii. Utilizarea 

fişelor, testelor şi imaginilor ilustrate care vin în completarea constatărilor şi observaţiilor comportamentale 

făcute în situaţii concrete, asigura asimilarea multor reguli de comportament care se constituie în elemente 

de bază în formarea unei educaţii europene a oamenilor de mâine. 

Ne aflăm într-un moment al istoriei în care trebuie să orientăm acţiunile noastre, meditând în mai 

mare măsură la repercusiunile asupra mediului. Aprofundând cunoştinţele elevilor şi chiar şi pe ale noastre, 

ale cadrelor didactice, şi acţionând cu mai multă înţelepciune, putem asigura pentru noi înşine şi pentru 

posteritate condiţii de viaţă mai bune într-un mediu înconjurător mai bine adaptat la nevoile şi aspiraţiile 

umanităţii. Apărarea şi îmbunătăţirea mediului înconjurător, pentru generaţiile prezente şi viitoare au 

devenit un obiectiv primordial al oamenilor, o sarcină a cărei realizare va trebui să fie coordonată şi 

armonizată cu realizarea obiectivelor fundamentale, stabilite deja, de pace şi dezvoltare economică şi 

socială în întreaga lume. 
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ÎN EDUCAŢIA COPIILOR 
 

Prof. înv. primar MARIANA HENDRE 
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În educarea ,,puiului de om”, părinţii, educatorii, şcoala şi societatea, în general, sunt mijloace 

importante de educaţie şi instrucţie. 

Printre problemele importante ale învăţământului în această  etapă de schimbare şi modernizare rapidă 

se găseşte şi cea vizând parteneriatul cu alţi factori educaţionali, între care familia ocupă un loc privilegiat. 

Familia, prima şcoală a vieţii este cea care oferă copiilor primele cunoştinţe, primele deprinderi dar şi 

primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului socio-familial. 

Ca primă verigă a sistemului educativ familia are responsabilităţi clare şi diverse. Întrebarea care se 

pune este, dacă familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităţilor educative, dacă este 

pregătită să activeze constant ca un factor educativ. 

Realitatea ne-a dovedit că nu toate familiile sunt dispuse să-şi îndeplinească consecvent 

responsabilităţile educative faţă de copii, acuzând lipsa de timp, grijile vieţii zilnice, minimalizând rolul de 

factor educativ. Alte familii, deşi doresc să asigure educaţia corespunzătoare copiilor le lipsesc pregătirea 

psihopedagogică, experienţa. 

Factorii care influenţează azi mediul educativ sunt: noua concepţie care se cristalizează asupra 

educaţiei ca serviciul social şi extinderea mass-media (T.V). Părinţii  trebuie să-şi întărească fundamentarea 

relaţiilor pe baza dragostei lor faţă de proprii copii şi pe dorinţa lor ca aceştia să aibă performanţe şi succes 

în viaţă. Aceasta nu se poate realiza dacă părinţii nu cunosc personalitatea propriului copil. Educaţia 

copilului este factorul principal care dezvoltă personalitatea lui. În educaţia copiilor trebuie să existe între 

părinţi întelegere şi acord în diferite probleme şi de aici decurg normal şi celelalte. 

În activitatea de educaţie în familie un rol important îl are ,,climatul” care este rezultatul raporturilor 

dintre membrii familiei. Aceste raporturi şi carcaterul lor pot forma ,,climatul pozitiv”(favorabil) sau 

,,climatul negativ”(nefavorabil) educaţiei, adică formarea copilului ca cetăţean, ca om. 

Raporturile dintre părinţi şi copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formării 

lor, lucru de care ar trebui să fie constienţi toţi părinţii. Atitidinile, comportamentul nostru, vorbele noastre, 

ale părinţilor influenţează atitudinile, comportamentul şi modul de a fi al copiilor. 

Voi enumera câteva din posibile atitudini şi comportamente ale părinţilor şi implicaţiile lor în 

formarea profilului moral al copilului. 

 ,,Familia severă”- în anumite limite imprimă ordine, disciplină, seriozitate, asigură unitate şi 

echilibrul familiei. Severitatea este necesară în raporturile educaţionale din familie, dar cu măsură. Ce s-ar 

întampla în cazul în care părinţii aplică copiilor pentru orice abatere pedepse corporale? Atunci copilul 

creşte timorat cu gândul pedepsei, ascunde greşelile făcute, simte nevoia să mintă, se îndepărtează afectiv şi 

efectiv de părinţi şi îşi caută înţelegerea şi afectivitatea în altă parte. Aşa se nasc ,,găştile “ şi ,,bandele” de 

minori. Mai gravă este situaţia când părinţii sunt împărţiţi în ,,tabere”: unul sever şi unul indulgent. Astfel 

se formează viitorul demagog, viitorul ipocrit, trăsături de personaliate pe care nu şi le doreşte nici un 

părinte pentru copilul sau. 

 ,,Familia  permisivă” stă la polul opus al familiei severe, are un climat de ,,puf”. Asemenea copil 

va fi neajutorat, un egoist, un meschin, căci în familie îi este permis orice, el are numai drepturi, în timp ce 

părinţii, doar datorii. Un asemenea copil se adaptează şi se încadrează cu mari dificultăţi în colectivele de 

şcoală sau mai târziu la locul de muncă. 

 ,,Familia rigidă” prejudiciază maturizarea copiilor, generând lipsa de încredere în sine, teama de 

nereuşită şi sancţiune. Învăţătorul trebuie să intervină, după ce cunoaşte situaţia reală, prin vizite la 

domiciliu, discuţii cu părinţii (în particular, nu în şedinţe) sugerându-le cu discreţie, tact şi calm în  ce mod 

şi sub ce formă se poate atenua şi echilibra severitatea. Învăţătorul trebuie să fie postura sfătuitorului  şi nu 

a judecătorului. 
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 ,,Familia libertină” creează o atmosferă lejeră, prezentând riscul de a întârzia sau împiedica 

maturizarea socială a copiilor datorită preocupării excesive a unui părinte sau a ambilor pentru ei înşişi. 

Învăţătorul trebuie să intervină pentru a dezvolta siguranţa de sine în sensul obţinerii unor rezultate bune la 

învăţătură, capacitatea de decizie, spiritul de independenţă. Punerea fermă în gardă a părinţilor în legătură 

cu pericolul evoluţiei nefavorabile a copiilor este posibilă şi necesară. 

Părinţii trebuie să înţeleagă bine relaţia dintre faptă şi măsura ei educaţională. În climatul educaţional 

sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea şi blândeţea, afectivitatea şi sobrietatea, largheţea şi 

stricteţea ) toate însă cu măsură şi la timp, orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane. 

Un proverb spune :,,O vorbă bună rostită la timp, înviorează sufletul copilului, precum şi ploaia 

bună, căzută la timp potrivit, înviorează câmpul” 
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În cele mai multe cazuri, părinţii îşi atribuie drepturi depline asupra modului în care îşi cresc şi educă 

copilul. Tratând copilul ca pe o persoană, cu propria lui personalitate, apărându-l şi acordându-i şansa la o 

viaţă particulară, la intimitate şi la o dezvoltare normală, există garanţia că îi sunt asigurate condiţii optime 

de dezvoltare şi că sunt prevăzute situaţiile în care abuzul îi pune în pericol existenţa. 

Abuzul afectează dezvoltarea copilul în dimensiunile sale esenţiale. Efectele abuzului sunt profunde şi 

nefaste, însoţind individul de-a lungul vieţii sale. De aceea se impune necesitatea de a trata problema 

abuzului şi de a acorda o atenţie deosebită traumelor trăite în copilărie. 

Nu trebuie pierdut din vedere faptul că ignorarea abuzului este un abuz în sine. Familia şi persoanele 

care lucrează cu copiii au obligaţia de a cunoaşte caracteristicile etapelor de dezvoltare, semnele abuzului şi 

semnalarea acestora. Copilul trebuie protejat împotriva oricărei forme de abuz pentru că el este vulnerabil şi 

are nevoie de protecţie specială datorită caracteristicilor corespunzătoare vârstei. 

Abuzul reprezintă o problemă socială şi care necesită intervenţie socială, instituţii de asistenţă socială 

şi de sănătate specializate, dar şi un cadru juridic corespunzător pentru protecţie. 

Abuzul este o manifestare a violenţei împotriva copiilor, profitându-se de diferenţa de forţă pe plan 

fizic, psihic, economic dintre adulţi şi copii. El reprezintă „comportamentul cauzator de vătămări psihice, 

fizice sau materiale unui grup sau individ”. 

Abuzul comis împotriva copilului se delimitează la trei niveluri: societal, instituţional şi familial.  

Abuzul societal se referă la „suma acţiunilor, atitudinilor şi valorilor societăţii care împiedică buna 

dezvoltare a copilului”. 

Unele societăţi, dacă nu majoritatea, sunt abuzive în raport cu copiii. Ele nu constituie medii propice 

de dezvoltare a copiilor: fie datorită condiţiilor economice ce nu pot asigura un nivel de trai corespunzător, 

fie insuficientei dezvoltări a serviciilor sociale pentru copii, datorită unor condiţii de război sau violenţe 

sociale, datorită unor reglementări sau mentalităţi discriminatorii în raport cu unele categorii de copii sau 

tolerării diferitelor forme de abuz împotriva lor. 

Abuzul instituţional este cel prin care unele autorităţi, unităţi medicale, şcoli, operează în mod 

discriminatoriu sau nu respectă drepturile copilului şi ale omului în general. Cei care abandonează şcoala 

sunt în marea majoritate copii din familii sărace sau aparţinând minorităţilor naţionale defavorizate. Aceeaşi 

categorie de copii ajung cel mai des în instituţiile de ocrotire unde există riscul unui abuz, comis uneori 

chiar în numele instituţiei. 

 Abuzul familial este comis de membrii familiei copilului, în special de cei în care copilul are 

încredere, cei însărcinaţi cu îngrijirea lui, în contrast cu abuzul societal şi instituţional. Cu toate că familia 

ar trebui să se constituie în mediul propice dezvoltării copilului şi oferirii gradului cel mai înalt de securitate 

fizică şi emoţională, datele stastice disponibile referitoare la abuzul copilului relevă că mediul cu gradul cel 

mai mare de risc, în care incidenţa şi gravitatea unor astfel de acte sunt sunt cele mai ridicate-rămâne 

mediul familial. 

În general, se face clasificarea abuzurilor în abuz fizic, emoţional şi sexual. 

Abuzul fizic implică folosirea forţei fizice asupra copilului şi supunerea la munci dificile care 

depăşesc posibilităţile acestuia, având ca rezultat vătămare integrităţii sale corporale. Presupune pedepse ca: 

aşezarea copilului în genunchi, lovirea, rănirea, otrăvirea, intoxicarea sau arderi produse intenţionat. 

Consecinţele abuzului fizic asupra dezvoltării copilului au fost îndelung studiate. Unii autori au 

constatat că abuzaţi fiind unii copii au învăţat că lumea lor este una imprevizibilă, adesea un loc periculos. 

Adulţii care îi îngrijesc pot fi furioşi, nerăbdători, depresivi şi distanţi. Mai mult, fără nici o avertizare ei se 

pot transforma în persoane ostile şi violente. Lângă un părinte abuziv, ataşamentul copilului este afectat 

într-o manieră care determină copilul să dezvolte o percepţie a propriei persoane, ca fiind incompetent şi de 

ne iubit. La maturitate prezintă adesea probleme afective ca: depresie, tristeţe, anxietate. Ei înlemnesc în 
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faţa abuzului, devenind limitaţi în capacitatea lor dea-şi percepe propriile sentimente şi întâmpină dificultăţi 

în interpretarea şi reacţionarea la expresiile emoţionale ale altora. Ca rezultat al abuzului, copiii şi adulţii 

pot dezvolta un patern de negare sau limitare a unor reacţii emoţionale care în schimb limitează capacitatea 

lor de a fi expresivi sau spontani în alte contexte. 

Abuzul emotional a fost definit ca fiind atacul concertat al unui adult asupra dezvoltării conştiinţei de 

sine şi a competenţei sociale a copilului. 

Această formă a abuzului poate lua următoarele forme: respingere intenţionată, repetată a copilului, 

izolarea copilului, terorizarea copilului pe cale verbală, ignorarea nevoilor copilului, coruperea acestuia, 

precum și deprivarea copilului de demnitate . 

Abuzul sexual sexual implică agresiuni sexuale sau exploatarea sexuală din partea adultului sau a 

unei persoane mai în vârstă decât copilul. Este vorba despre atingerea adusă integrităţii corporale sau 

psihice a copilului. 

Factorii de risc care duc la dezvoltarea violenţei în şcoli 
Violența școlară și, în special, violența fizică este la fel de veche ca însăți educația. Actele de violență 

fizică erau, pe de o parte, între elevi de aceeași vârstă sau de vârste cronologic diferite, iar pe de altă parte, 

între pedagogi și elevi, administrate acestora din urmă pentru disciplinarea lor sau pentru stimularea 

performanțelor lor academice. Pe fondul curentului „noilor educații”, odată cu deschiderea școlilor către 

comunitate și democratizarea ei, violența fizică în școală nu au mai fost ascunse opiniei publice, ca până 

atunci. 

În prezent, statutul copilului s-a schimbat semnificativ, acesta fiind privit ca o persoană „în plină 

formare care are o serie de drepturi ce se impun a fi rspectate, iar atunci când greșește ea este ajutată să se 

corecteze” și nu mai este privită ca „un adult în miniatură”, cum îl numește Valentin Cosmin Blândul în 

lucrarea sa „Psihopedagogia comportamentului deviant”, care trebuie să plătească atunci când greșește. 

Astfel că, pedepsele fizice și relele tratamente asupra copilului (amenințări, neglijență, indiferență, umilință 

etc.) ar trebui să dispară din practicile educaționale ale adulților. Acest lucru este susținut de o serie de 

declarații, acte normative (Convenția ONU cu privire la drepturile copilului), proiecte și programe, inclusiv 

Regulamentele de Ordine Interioară ale școlilor din România. 

În legătură cu factorii asociaţi abuzului asupra copilului, trebuie menţionat că abuzul asupra copilului 

rezultă din interacţiunea mai multor categorii de factori care încearcă să ofere o explicaţie completă a ariei 

de extindere a fenomenului, a relaţiei copil-părinte, a relaţiei maritale, a relaţiei familiale şi a structurii 

sociale existente. Factorii asociaţi abuzului asupra copilului au o influenţă graduală acţionând în diferite 

proporţii încă de la apariţie şi pe tot parcursul dezvoltării fenomenului. 

 

Factori comunitari: 

 

 dezvoltare economică şi socială scăzută;  

 comunitate dezorganizată;  

 norme şi reguli comunitare favorabile 

reacţiilor agresive, consumului de alcool, de 

dorguri, fumatului.  

 

Factori familiali 
 conflicte familiale;  

 antecedente de alcoolism sau violenţă în 

familie;  

 atitudini favorabile comportamentelor 

agresive;  

 asteptari scăzute ale părinţilor privind 

succesul şcolar al copiilor lor.  

 

 

 

Factori sociali: 

 

 eşec şcolar;  

 trecerea de la gimnaziu la liceu;  

 o motivaţie scăzută pentru şcoală.  

 

 

Factori individuali: 

 

 marginalizarea elevului faţă de grup;  

 valori sociale scăzute;  

 colegi care recurg la violenţă, consumă 

alcool, tutun, droguri;  

 atitudini favorabile violenţei;  

 consumul prematur de alcool sau tutun 

(sub 15 ani). 
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Masuri pentru diminuarea/ prevenirea a abuzului și a violenţei la nivelul unităţilor şcolare 
 Implicarea în vederea identificării timpurii a cazurilor de risc ridicat de apariţie a unor 

comportamente violente şi adoptarea unor strategii de prevenire a actelor agresive; 
 

 Organizarea unor concursuri de proiecte desfăşurate la nivel de unitate şcolară sau în comunitate 

de către elevi in vederea identificării şi eliminării posibilelor cauze ale violenţei şcolare;
 

 Organizarea  unor  întâlniri  interactive  cu  specialişti  (psihologi,  asistenţi  sociali,  medici,  

poliţişti jandarmi, jurişti etc) în vederea conştientizării riscurilor asociate comportamentelor agresive şi a 

metodelor de preveni;
 

 Identificarea timpurie a elevilor cu potenţial violent şi a cauzelor care pot determina manifestările 

de violenţă ale acestora; 
 

 Elaborarea şi derularea unor programe de asistenţă individualizată pentru elevii implicaţi (ca 

autori sau ca victime) în cazuri de violenţă; 
 

 Implicarea activă a elevilor cu potenţial violent sau care au comis fapte de violenţă în programe de 

asistenţă derulate în parteneriat de către şcoală şi alte instituţii specializate (Poliţia comunitară, DJPDC, 

autorităţi locale, Biserica, ONG-uri specializate în programe de protecţie şi educaţie a copiilor şi 

tinerilor); 
 

 Responsabilizarea elevilor cu comportament violent;
 

 Valorificarea intereselor, aptitudinilor şi capacităţii elevilor care au comis acte de violenţă prin 

implicarea acestora în activităţi şcolare şi extraşcolare; 
 

 Identificarea şi asistarea elevilor care au fost victime ale violenţei şcolare prin implicarea cadrelor 

didactice, a personalului specializat şi a părinţilor.
 

 

Pentru a putea preveni și combate agresivitatea este necesară: 
 păstrarea calmului și autocontrolului; 

 

 gândirea pozitivă; 
 

 menținerea deschisă a căilor de comunicare; 
 

 evitarea jignirilor, umilirilor, durității excesive și nemotivate; 
 

 împlinirea nevoilor afective ale adolescenților; 
 

 acordarea atenției depline pentru ca adolescentul să se simtă iubit, respectat, valoros; 
 

 canalizarea resurselor adolescentului spre activități sportive, de relaxare, activități plăcute, discuții 

cu o persoană mai matură; 
 

 rezolvarea problemelor familiale; 
 

 controlul strict al lecturilor, programelor TV urmărite etc. 
 

 

Chestionarul aplicat elevilor și rezultatele acestuia privind abuzul asupra copilului 
• Citiți afirmațiile și exprimaţi-vă părerea, printr-o notă de la 1 la 10  

 

• Părerea exprimată de elevi în raport cu afirmaţiile date le-am cuantificat astfel:  

 

- Între 1 şi 4 total împotrivă  

- Între 5 şi 7 parţial de acord  

- Între 8 şi 10 total de acord  
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a. Dacă un părinte își iubește copilul trebuie să îi îndeplinească toate  dorințele. 

 

Total      Total 

împotrivă_______________________de acord 

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 

 

 

 

b. Dacă un părinte vrea să-și disciplineze copilul 

trebuie să-l pedepsească de fiecare dată când greșește. 

 

Total Total 

împotrivă______________________de acord 

     1 2   3   4   5   6   7   8   9  10 

 

 

c. Cele mai multe cazuri de violență le-am întâlnit în familie. 

Total            Total 

împotrivă_____________________ de acord 

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

 

 

 

d. Un profesor trebuie să fie dur cu elevii ca să fie respectat. 

 

Total                         Total 

împotrivă____________________________de acord 

1  2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

 

 

e. Cel mai bine e ca părintele să nu-și lase copilul să-și 

petreacă timpul liber cu grupul de prieteni. 

 

Total                   Total 

împotrivă_________________________de acord 

      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

După cum rezultă din cele relatat, abuzul asupra copilului este o realitate a vieţii familiale din  

România, cu precădere a celor de etnie rromă, realitate pentru care serviciile din domeniul respectării şi 

promovării drepturilor copilului trebuie să fie pregătite. Situaţiile de viaţă ale copiilor expuşi abuzului nu 

pot fi rezolvate numai prin măsuri administrative, ci prin o bună colaborare a tuturor instituţiilor unei 

comunităţi. Printre aceste instituţii se numără şi şcoala, care ar trebui să-şi ia rolul în modul cel mai serios 

posibil, pentru a educa părinţii și pentru a întreprinde acțiuni și derula programe menite să ofere sprijinul 

necesar îndeplinirii acestor deziderate. 
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ŞCOALA PENTRU TOŢI 
 

                                                                           Prof. înv. primar VIORICA MESZAROS  

                                                       Şcoala Gimnazială „George Coşbuc” Medieşu Aurit 

 

 

Noile realităţi socio-economice din societatea contemporană şi criza valorilor au determinat 

scăderea motivaţiei pentru învăţătură, tendinţa adaptării unor comportamente de risc şi un grad redus de 

integrare socio-profesională. Considerăm necesare o serie de preocupări ale şcolii şi implicarea familiei 

pentru ameliorarea şi înlăturarea aspectelor atitudinale şi comportamentale negative care apar la copiii cu 

dificultăţi de învăţare, de relaţionare şi integrare. 

Îmbunătăţirea randamentului şcolar nu poate fi decât rezultatul angajării şcolii şi responsabilizării  

familiei elevului într-un efort comun. 

Imaginea reală a ceea ce înseamnă ŞCOALA PENTRU TOŢI trebuie promovată, iar elevii, părinţii 

şi cadrele didactice din şcolile de masă trebuie convinşi de necesiatatea şi avantajele integrării acestor 

copii în sistemul obişnuit de învăţământ pentru că învăţând împreună, copiii învaţă să trăiască împreună. 

Schimbările care au loc în toate domeniile vieţii sociale au afectat viaţa şcolară, astfel încât noile 

prevederi ale şcolii moderne propun ca toţi elevii să aibă şanse egale la educaţie şi să li se ofere 

posibilitatea de a fi integraţi în societate. 

Conform principiului respectării particularităţilor individuale ale elevului şi educaţia trebuie 

adaptată la nevoile copilului. Consilierea individuală este considerată o activitatea foarte importantă. 

Elevul este ajutat să îşi cunoască situaţia prezentă şi să anticipe situaţii viitoare, în care îşi poate folosi 

caracteristicile şi potenţialul pe o cale satisfăcătoare pentru sine şi benefică pentru societate. Astfel 

comunicarea didactică capătă, din ce în ce mai mult valenţele unei comunicări terapeutice, devine mai 

profundă, capătă forma comunicării totale, prin tot felul de mijloace, care îi sporesc eficienţa: jocul, 

modelarea, comunicarea cu ajutorul imaginilor şi cuvintelor. 

Perspectiva din care lucrează profesorul este de întărire a părţilor pozitive, de maximizare a 

potenţialului copilului, pentru asumarea de roluri sociale posibile şi realiste, care oferă perspectiva unor 

performanţe bune. Handicapul poate fi diminuat în multe cazuri. Soluţia preconizată indică răspunsuri 

educative adecvate la nevoile elevului, formulate ca cerinţe speciale. Când aceste răspunsuri sunt 

adecvate şi suficiente pentru susţinerea dezvoltării personale şi adaptării şcolare, atunci se poate vorbi de 

o posibilă integrare socială şi profesională. 

Statutul persoanelor cu dificultăţi de învăţare sau al celor cu dizabilităţi decurge din atitudinea 

societăţii faţă de deficienţă şi deficienţi, deoarece ea este cea care construieşte o anumită imagine socială 

a omului. Unii copii au dificultăți în comunicare, alții diferențiază mai greu sunetele și se exprimă 

defectuos, alți copii percep cu dificultate spațiul și se orientează cu greu în acesta, unii copii au nevoie de 

mai mult timp şi de explicații în plus pentru a înțelege ce îi spune părintele sau educatorul, unii copii au 

dificultăți de concentrare a atenției sau le este greu să stea liniștiți pe scaun, alți copii au ritm mai lent în 

gândire sau în mișcări sau sunt copleșiți de emoții și nu fac față sarcinilor la întreaga lor capacitate. 

Toți acești copii cu dificultăți în diferite arii (atenție, limbaj, gândire, motricitate, memorie, 

orientare spațială, afectivitate etc.) nu sunt copii buni sau răi, deștepți sau proști, sunt copii cu cerințe 

educative speciale. Ei au nevoie din partea celor din jur, în special a părinților, educatorilor, învățătorilor, 

profesorilor, de un plus de atenție, de educație individualizată, de multă răbdare și înțelegere (C. 

Enăchescu, p.188). 

Copilul deficient trebuie să primească întregul sprijin suplimentar de care are nevoie pentru 

obţinerea de performanţe proprii după posibilităţile lui. Succesul integrării poate fi realizat numai prin 

funcţionarea unor parteneriate autentice la nivelul instituţiilor guvernamentale, al asociaţiilor 
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nonguvernamentale al elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi al comunităţii locale. Proiectarea şi 

realizarea unei asemene strategii, va apropia învăţământul românesc de generosul ideal al ,,educaţiei 

pentru toţi copiii - educaţie pentru fiecare". 
Elevii cu CES, ce prezintă dificultăţi de învăţare, sunt acei elevi care riscă să nu se înscrie în 

direcţia finalităţilor educaţionale cu vocaţie universală, deoarece prezintă întârzieri semnificative faţă de 

nivelul obişnuit al achiziţiilor şcolare, în raport cu programa şi cu cadrul de referinţă constituit de 

majoritatea colegilor. Aceste întârzieri îi contrariază pe cei din jur, fiindcă majoritatea elevilor nu au 

deficienţe fizice, intelectuale sau senzoriale. Acest tip de persoană este apreciat de obicei de anturaj ca 

neavând potenţialul intelectual necesar pentru achiziţiile şcolare proiectate. Conceptul Educaţiei pentru 

toţi are în vedere tocmai nevoia de a deschide structurile de educaţie pentru a primi şi sprijini pe toţi 

copiii.  

          Sportul este considerat important în formarea indivizilor, fiind apreciat ca factor de socializare cu o 

importanţă din ce în ce mai crescută în societatea modernă. Atât dezvoltarea biologică, cât şi trăsăturile 

psihice modelate de procesul socializării continuă pe parcursul întregii vieţi pe măsura exercitării a noi 

roluri sociale şi asimilării a noi experienţe. Dacă dobândirea uneia sau alteia din aceste sarcini de 

dezvoltare eşuează rezultă o serie de efecte negative printre care lipsa de adaptare socială, creşterea 

anxietăţii, dezaprobarea socială şi incapacitatea de exercitare a altor sarcini. Socializarea prin sport 

vizează în egală măsură individul şi grupul. O socializare individuală se realizează atunci când individul 

asimilează atitudini, valori, concepţii sau modele de comportament specifice grupului sau comunităţtii 

sportive în vederea adaptării şi integrării lui. Socializarea grupului prin extinderea numărului de indivizi 

practicanţi de sport contribuie la dezvoltarea ramurilor de sport şi implicit a sistemului. Socializarea prin 

sport semnifică măsura în care atitudinile, valorile, deprinderile şi regulile învăţate în sport se transferă şi 

se manifestă în alte sfere sociale. 

Copilăria timpurie este perioada în care activitatea motrică are o importanţă vitală pentru 

socializare. In etapa de început a vieţii, copilul este sensibil la dezvoltarea cognitivă şi morală, el îşi 

asumă roluri diferite, învaţă ce este deosebit de ceilalţi şi, mai ales, învaţă să construiască relaţii cu 

ceilalţi. 
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ACORDAREA PRINCIPIILOR DIDACTICII 

CU ÎNVĂȚĂMÂNTUL ARTISTIC 
 

Prof. dr. DIMITRIE GHEORGHE RADU, consilier școlar 

Colegiul Național Bănățean Timișoara 

 

 

Lucrarea de față pledează pentru necesitatea extinderii și acordării importanței cuvenite  celei de-a 

șaptea competențe „de sensibilizare și de expresie culturală” alături de celelalte arii curriculare, 

întrucât acestea contribuie în primul rând la realizarea personalităţii umane şi la manifestarea ei 

autentică. În acest sens, planurile cadru de învățământ și programele școlare pentru disciplinele artistice 

au fost concepute pentru a sigura o educație estetică de bază, adresată tuturor elevilor, dar și pentru a 

descoperi tinere posibile talente, adresată elevilor cu aptitudini speciale. Ne punem întrebarea: Este oare 

suficient? Ce și cât spunem unui școlar de vârstă mică la orele de educație artistico-plastică? Cum îi 

învățăm să picteze și să modeleze? Cum se produce învățarea la această vârstă? Cum îi ajutăm pe unii 

elevi, majoritatea, să-și dezvolte capacități de a percepe, însuși și folosi adecvat  valorile estetice? Cum 

putem acorda principiile didacticii cu învățământul artistic? 

 

Principiile didacticii 

Parte a educației estetice, aceea care reprezintă activitatea de formare și dezvoltare a personalității 

umane prin receptarea, evaluarea și crearea valorilor frumosului existent în natură, societate sau artă, 

educația artistico-plastică de la învățământul primar este orientată pe două direcții principale: formarea și 

dezvoltarea capacității de a percepe, însuși și folosi adecvat valorile estetice, în general, și pe cele 

artistico – plastice, în special, și care se adresează tuturor elevilor; formarea și dezvoltarea capacității de a 

crea noi valori estetice, cultivarea aptitudinilor artistico – plastice creatoare, care se adresează tuturor 

elevilor, pană la un punct, și apoi doar acelor elevi care dovedesc originalitate creativă. Așadar educația 

estetică trebuie să treacă accentul de pe ipostaza reproductivă a învățământului pe ipostaza creativă(21, p. 

139). 

Educația estetică la clasele mici se realizează prin contribuția mai multor discipline de învățământ: 

limba și literatura romînă, prin esteticul literar; geografia și științele naturii, prin esteticul din natură; 

muzica, prin esteticul muzical; educația plastică și abilitățile practice, prin esteticul artistico – plastic. 

Educaţia estetică urmăreşte nu doar crearea operei de artă, ci şi realizarea frumosului la nivelul 

profesiei, comportamentului, familiei, aranjării mediului de viaţă etc., iar cultura estetică presupune 

dezvoltarea capacităţii de a percepe frumosul sub toate aspectele sale, în natură, societate, artă. Aşadar, 

rolul educaţiei estetice în şcoală este de a abilita elevul să treacă treptat de la poziţia de contemplator 

pasiv, la cea de receptor critic şi avizat, iar apoi, prin acţiuni de stimulare a capacităţilor creatoare, la 

abilitarea elevului de a realiza frumosul, esteticul şi, a-şi afirma, a-l adopta ca stil de viaţă.  

Cu toate acestea, există carențele de sistem în realizarea efectivă a educației artistice de calitate, 

dintre acestea putându-se evidenția decalajul dintre intenționalitate și spațiul acordat ariei curriculare 

„Arte”, respectiv posibilitatea de a acoperi disciplinele aferente acestei arii curriculare cu personal 

didactic de specialitate. Practic, în majoritatea școlilor din mediul rural este dificil a se realiza norme 

didactice pentru cadrele didactice de specialitate, copiii fiind privați de o îndrumare calificată, de o 

posibilitatea de a le fi identificat și sprijinit eventualul talent artistic. Dacă în ciclul primar se asigură 

pregătirea inițială minimală a viitoarelor cadre didactice, prin parcurgerea metodicii predării artelor 

plastice, copiii din ciclul gimnazial nu beneficiază de cadre didactice de specialitate, cu o largă extensie.  

În acest context, didactica artelor plastice se constituie ca teorie descriptiv – explicativă a procesului 

de învățământ (ca proces de educare estetică, în general, și ca proces de educație plastică, în special) 
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precum și ca teorie prescriptiv – normativă, conținând reguli, norme, standarde, legități privind modul cel 

mai eficient de a aborda și de a realiza respectivul proces.  

Didactica este acțiunea unei profesii de o deosebită importanță pentru existență, realizată de către 

pedagogi de vocație, de învățători și profesori competenți, anume pregătiți. Didactica este cadrul de 

învățământ, este eșafodajul teoretic, este profesorul care educă și elevul care învață, este, de asemenea, 

ansamblul de metode și de mijloace necesare și în mod firesc avute la îndemână. Didactica ca domeniu de 

spiritualitate, și devenirea ei este prezentată prin contribuția unor mari personalități, cum sunt Socrate, 

Platon și Aristotel, Erasmus, Descartes și Olahus, Comenius, Jean Jaques Rousseau, Gheorghe Lazăr și 

Gheorghe Asachi, Dimitrie Țichindeal, Paul Jorgevici, Diaconovici Loga, Vasile Popeangă sau Victor 

Țârcovnicu. Totodată, de prim ordin sunt principiile didactice,care alcătuiesc o permanentă actualitate, și, 

corelate cu ele există, la fel de sistematic și de util, principiile educației estetice. 

Principiile didactice funcţionează sistemic, au un caracter orientativ, sunt normative și imperative, 

sunt rezultatul generalizării experienței parcurse de zeci de generații de profesori, sunt perfectibile. În cele 

ce urmează, voi încerca o astfel de perfectibilizare în sensul acordării lor cu învățământul artistic, 

deoarece formulările pedagogilor sunt foarte generale. 

Învățământul artistic de la clasele primare este prin excelență unul ce implică elevii în învățare, 

pentru că este un învățământ de tip acțional, de tip formativ. Priceperile, deprinderile și abilitățile de lucru 

cu instrumentele și materialele de desen, pictură sau modelaj sunt rezultatul unor exersări sistematice și 

persitente în timp, care nu pot lăsa elevii inactivi sau dezinteresați. Cea mai mare parte a timpului didactic 

este alocată activităților de perfecționare a tehnicilor de lucru și a creației propriu-zise, iar școlarii mici 

sunt prin forța împrejurărilor activi, iar această activitate nu înseamnă doar o anume motricitate a mâinii 

care acoperă spațiul plastic, ci și o activitate mentală de tip superior care se exprimă prin limbajul plastic. 

Cât priveşte necesitatea învăţării conştiente, este avansată ideea că înainte de a încerca să creeze, 

elevul trebuie să înţeleagă bine, înţelegerea reprezentând premisa esenţială pentru o realizarea unor lucrări 

plastice originale. Acesta este motivul pentru sunt introduse în strategia de predare noi metode precum 

lectura estetică sau observarea dirijată. Facem remarca faptului că există o evidentă interdependență între 

acțiune și conștiență, una presupunând-o  și pe cealaltă, iar la orele de educație plastică cu atât mai mult. 

Conform principiului intuiției, al unității dintre senzorial și rațional, dintre concret și abstract 

procesul didactic trebuie să îi pună pe elevi în situația de a porni de la concret, prin reprezentări, spre 

abstractizări. 

Intuiţia nu este un scop în sine, ci reprezintă o modalitate de a facilita începutul, de a pune elevii în 

contact cu arta și valorile autentice până să se ajungă la un anumit punct ce trebuie să lase treptat locul 

predominant gândirii abstracte, la semantica, semiotica sau hermeneutica artistică. Oamenii de azi trăiesc 

într-o lume a imaginii, iar primul pas spre înțelegere, gândire şi limbaj articulat este posibil doar prin 

perceperea respectivei imagini. Al doilea pas este parcurs prin restructurarea imaginii inițiale în 

reprezentare, iar reprezentările stau la baza formării noțiunilor care vor construi drumul cunoaşterii prin 

rațiune. Strategia de predare pe care o propunem are în vedere acest principiu deoarece conține activități 

precum observația dirijată în natură, în galerii, în spațiul virtual, vizita la galeriile de artă, la muzee, la 

expoziții, facilitarea contactului elevilor cu operele maeștrilor. 

Prin urmare, punerea în practică a principiului intuiției se poate realiza prin diverse procedee 

recomandate pentru învățământul artistic cum ar fi: folosirea sistematică, continuă și persistentă a tuturor 

mijloacelor de sprijin necesare înţelegerii de către elevi a artelor vizuale; revenirea la materialul ilustrativ, 

ori de câte ori este nevoie, printr-o abordare flexibilă și reglatoare a procesului de învățământ; asigurarea 

unei logistici materiale cât mai diverse pentru lecții (albume de artă, CD-uri de arte vizuale, internet și 

TIC). 

În procesul de învățământ artistic de la clasele mici, principiu intercolerării teoriei cu practica este 

foarte important întrucât limbajul plastic de care dispun elevii la începutul școlarității este practic nul, iar 
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această stare de fapt justifică un continuum dus-întors între teorie și practică. Ei „văd”, „exprimă în limbaj 

verbal”, „exersează în limbaj plastic” și se reîntorc, sub îndrumarea profesorului la exemplele maeștrilor. 

Cu alte cuvinte, școlarii mici au nevoie de teorie pentru a înțelege „ce” (operele de arte vizuale, mijloace, 

procedee și tehnici de lucru etc.) și nu se pot lipsi de practică pentru a face „cum” (pentru a realiza practic 

creația concretizată în lucrare personală). 

Dacă pentru cele mai multe din disciplinele de învățământ imperativele acestui principiu se 

concretizează prin efectuarea lucrărilor de laborator, prin experimente sau prin lucrări practice, pentru 

învățământul artistic ele prind viață în cadrul lucrului în atelier. Însă numai în învățământul secundar 

vocațional (școli/ licee de arte) elevii beneficiază de ateliere, motiv pentru care propun ca etapă a 

strategiei didactice reorganizarea spațiului fizic al sălii de clasă în așa fel încât să devină tot mai mult un 

spațiu plastic.  Astfel însușirea cunoștințelor, formarea priceperilor și deprinderilor artistice, dobândirea 

tehnicilor de lucru cu materialele plastice se vor prelungi în mod logic și firesc în realizarea de obiecte de 

arte vizuale și, plecându-se de la „a ști” se va ajunge la „a ști să faci”. 

În ceea ce privește principiul învăţării sistematice şi continue care exprimă necesitatea unei 

organizări  coerente și neîntrerupte a educației, pentru învățământul artistic acesta se referă la 

necesitateacorelării intradisciplinare și  interdisciplinare a cunoștințelor, urmând ca elevul să-și poată 

structura o abordare sistemică a esteticului (valorificând esteticul din opera literară însușit la orele de 

limba și literatura română, esteticul din natură însușit la orele de geografie și biologie, esteticul din 

muzică ș.a.m.d.). Pentru o astfel de construcție sistemică despre frumos, asamblarea trebuie susţinută de 

legături vizibile şi semnificative între elementele ei alcătuitoare.  

Sistematizarea, latura logică a procesului de învățământ, nu poate fi concepută în afara unei 

continuități, latura temporală a procesului. Continuitatea are mai multe sensuri în interiorul sistemului de 

învățământ. Ea se referă la prezența zilnică a elevilor la școală, la construcția ciclică a conținuturilor la 

fiecare disciplină (în sensul că ce se învață anul acesta școlar, se clădește peste cele din precedentul), la 

dezvoltarea progresivă a psihicului uman, la pregătirea fluentă a elevului, fără hiatusuri, fără întreruperi. 

Pentru artele vizuale studiul ritmic, constant și fără fracturi este o condiție a acumulărilor pentru a putea 

face salturi specifice activității creatoare. Artistul, mai mult decât alți creatori, poartă în sine sâmburele 

unei idei cu o persistență ce va permite coagularea în operă și în mesaj artistic. 

Pentru acest principiu pledează însăși faptul că toate principiile didactice funcţionează sistemic. 

Aceasta ne arată că nu putem să le delimităm în mod absolut, nici să le aplicăm izolat. Bunăoară, se 

înţelege că învăţarea temeinică este facilitată și potențată de intuiţie, de accesibilitate şi de sistematizare, 

după cum principiul respectării particularităţilor de vârstă sau al accesibilității şi principiul intuiţiei se 

intercondiționează reciproc. E important să arătăm că acest principiu face recomandări exprese, dar ne 

lasă să înțelegem că pune și niște interdicții implicite. Astfel, învățarea haotică, în salturi, poate determina 

nu numai rămâneri în urmă la învățătură, ci și importante dificultăți în înțelegerea lecțiilor următoare sau 

chiar eșecul școlar. Nerespectarea principiului antrenează apariția unor goluri sau regrese în învățare și, în 

timp, a insuccesului școlar. 

Principiul însuşirii temeinice, a durabilității învățării pledează pentru asigurarea unei baze solide 

prin actul învăţării, în scopul păstrării în memorie pe o durată suficient de îndelungată ca să se poată 

valorifica efective cele învăţate. Imperativele lui sunt generate de adevărul că progresul în învățare este 

determinat de seriozitatea, conștinciozitatea și persistența în studiu, că cu cât ştii mai bine lecţiile 

anterioare, cu atât le vei înţelege mai uşor şi mai bine pe cele care urmează. Școala nu îi pregătește pe 

elevi pentru azi sau pentru mâine, ci pentru poimâine, pentru un viitor necunoscut și atunci trăinicia 

cunoștințelor, dar mai ales a abilităților formate în școală trebuie să îi ajute pe parcursul întregii vieți (iar 

vechiul proverb latin “Non scholae sed vitae discimus” își păstrează valoarea de adevăr și valabilitatea și 

în zilele noastre).  



69 

 

Nerespectarea principiului are ca semn şi ca efect imediat pregătirea doar formală a elevului în 

vederea unui eveniment deosebit, considerat „trecător” (cum ar fi pregătirea pentru un răspuns, pentru un 

examen), iar în timp, rămânerea în urmă la învăţătură. În învățământul plastic consecințele nerespectării 

ar fi și mai evidente: o pregătire formală nu are șanse să conducă la creație, iar superficialitatea sigur nu 

va dezvolta competențe artistice. 

Prescripția însușirii temeinice și durabile îi dă posibilitatea elevului de a reproduce în forme variate, 

în manieră şi cu cuvinte proprii, conţinuturile învăţate, iar pentru procesul creativ ce se desfășoară în 

învățământul plastic a proceda în manieră proprie este o cale sigură spre originalitate, spre inedit, spre 

lucrări personale creative. Posibilitatea aplicării diferite şi în condiţii variabile a conţinuturilor, grație 

acestui principiu, este un alt element favorizant pentru procesul creativ de la orele de arte vizuale. Pentru 

școlarii mici principiul are o conotație suplimentară întrucât nu putem vorbi de formarea priceperilor, 

deprinderilor și abilităților artistice în afara unei exersări de durată, temeinice. Lucrările lor pot fi 

originale prin viziune, abordare, atitudine, dar nu pot fi realizate decât prin meșteșug, ori acesta se 

deprinde în timp și cu multă strădanie. Un rol deosebit îl are profesorul de învățământ primar care, pe 

lângă un control strict, trebuie să acorde sprijin și încuajare. 

Principiul accesibilităţii sau al respectării particularităților de vârsta și individuale ale elevilor 

este centrat pe dimensionarea conținutului învățământului în consens cu posibilitățile psihice de vârsta și 

individuale. El stipulează că informațiile, cunoștințele, priceperile, deprinderile, abilitățile și competențele 

cuprinse în curriculum să fie astfel selectate, articulate și expuse încât ele să poată compatibile cu 

posibilitățile elevilor. Dacă ne referim, bunăoară, la clasa pregătitoare ne devine clar că posibilitățile 

elevilor, inclusiv la orele de arte vizuale și lucru manual, sunt foarte mici și atunci trebuie pornit cu ei de 

la lucruri foarte simple și realizând progrese în ritmul lor propriu. 

Un element important al accesibilizării este lecția pregătită și susținută de profesor pentru o anumită 

clasă, nu pentru o clasă oarecare, cu realități specifice și cu elevi de o anume vârstă și cu anume 

particularități individuale. Această accesibilizare pregătită de profesor nu presupune renunțarea la efort 

din partea elevului, sau neimplicarea activă în actul de învățare. Dimpotrivă, profesorul  facilita eforturile 

de învățare prin trasee didactice optime între cunoscut – necunoscut, ușor – greu, simplu – complex , 

concret – abstract. Solicitarea elevilor trebuie să fie la nivelul posibilităților elevilor și puțin peste (sau, 

cum ne învăța Vîgotski, în zona proximei dezvoltări), dar în limitele posibilului și necesarului. Profesorul 

trebuie să facă astfel încât să cunoască nivelul dezvoltării actuale și să prevadă și evoluția ulterioară 

deoarece o sarcină de învățare prea ușoară predispune la delăsare și inactivitate, iar o sarcină prea dificilă 

conduce la blocaj și stoparea oricărei activități (iar în timp determină dezechilibre fizice sau psihice 

majore). 

Principiul vizează, așadar, adaptarea metodelor și strategiilor de didactice la particularitățile 

aparatului cognitiv și la experiențele de viață ale elevilor, astfel încât aceștia să poată progresa în ritm 

personal, dar să ajungă într-un final să îndeplinească sarcinile didactice primite, inclusiv de a termina 

lucrarea plastică începută. În acest sens propun o strategie didactică inedită, coagulată prin succesiunea 

ciclică a activităților de predare, învățare, creație, evaluare și valorificare. Dincolo de o firească și 

necesară accesibilizare, de care acest principiu face referire, sugestia mea poate determina eficientizarea 

procesului de învățământ și progrese personale ale elevilor. 

Imperativul generat de contextul particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor. cere ca 

procesul de învățământ să fie adaptat, pe de o parte la însuşirile de ordin psihic ale grupului (adică ale 

clasei de elevi, corespunzătoare anului de studiu), pe de alta, la însuşirile psihice ale fiecărui copil. 

Particularităţile vârstei sunt reprezentate de acea medie a datelor psihice prezente, în principiu, la toţi 

elevii incluşi într-o perioadă de vârstă. Aşadar, se poate vorbi despre particularităţile vârstei şcolare mici, 

ale celei mijlocii, ale celei mari. Bunăoară, dată fiind caracteristica de cunoaştere senzorială, la vârsta 

şcolară mică procesul de predare învăţământ trebuie să îmbrace forma cea mai convenabilă, adică să fie 
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bazat mai mult pe intuiţie la această vârstă. De aici decurg consecințe foarte importante pentru procesul 

de învățământ artistic la această vârstă legate de punerea elevilor în contact cu obiectul artistic, cu 

materialele și cu instrumentele de lucru pentru ca ei să proceseze informațiile mai întâi pe calea primului 

sistem de semnalizare.  

O altă caracteristică a acestei vârste este dată de posibilitatea de concentrare şi menţinere a atenţiei 

voluntare, mai mică în prima vârstă școlară astfel încât durata activităţilor de acelaşi fel în cadrul predării 

va trebui să fie relativ mică, de câteva minute, și se impune o alternare a tipurilor de activitate în cadrul 

aceleiași lecții. Interesele copiilor spre cunoașterea lumii concrete înconjurătoare pe cale senzorială 

trebuie valorificată în orele de educație plastică prin activități de observare dirijată, inclusiv a albumelor 

de artă, a colecțiilor muzeale, a spațiului artistic virtual.  

Particularităţile individuale sunt însuşiri care se manifestă în interiorul celor medii ale unei vârste 

școlare și care diferențiază elevii între ei. Această realitate a clasei de elevi ne-a determinat să formulăm 

în cadrul strategiei noastre proiecte artistice de grup pentru realizarea prin colaborare și cooperare a unor 

lucrări ce implicau talente diferite ale componenților grupei: unul era bun desenator, altul era mai 

îndemânatic în prepararea culorilor, un altul era cu idei de compoziție etc.  

Dar cea mai importantă consecință a respectării particularităților individuale, în învățământul 

artistic, este tratarea diferențiată a elevilor, chiar abordarea lor individuală. Sigur că aceasta implică o 

bună cunoaștere a elevilor, dar e o oportunitate imensă. La celelalte discipline profesorii rareori sunt de 

acord cu așa ceva (în fond, la matematică toți elevii trebuie să obțină același rezultat al exercițiului, la 

fizică toți elevii trebuie să aplice aceeași formulă pentru rezolvarea problemei, la chimie toți elevii trebuie 

să pună aceeași cantitate de substanțe pentru reușita experimentului). Dimpotrivă, la artele vizuale, la 

lucru manual, la educație plastică elevii chiar trebuie să obțină rezultate diferite (căci astfel lucrările lor 

vor fi originale), chiar e bine să nu aplice aceeași formulă în realizarea unei teme plastice, chiar e de dorit 

să combine culorile în proporții deferite față de colegi.  

 

Principiile educației estetice 

Principiile educaţiei estetice, care se referă şi se aplică cu prioritete la orele de educaţie artistico-

plastică, vin să completeze normativitatea procesului de învăţământ dată de principiile generale, ele având 

rol de complementaritate. Cu alte cuvinte, al orele de educaţie artistico-plastică funcţionează atât 

principiile generale ale didacticii, cât şi cele ale educaţiei estetice. Procedând la o sinteză a literaturii 

pedagogice româneşti privitoare la principiile eduaţiei estetice şi adăugând contribuţii personale, opinăm 

că sistemul acestor principii ar cuprinde: 1. Principiul deschiderii educaţiei către toate sursele de frumos, 

către valorile autentice; 2. Principiul receptării profunde şi creatoare a operelor de artă; 3. Principiul 

perceperii globale; 4. Principiul înţelegerii şi situării contextuale a fenomenului estetic. 

Dacă ar fi să descriem aceste principii cu referire strictă la educaţia artistico-plastică a şcolarilor 

mici, atunci trebuie să facem, cu necesitate, câteva precizări importante. 

În ce priveşte primul principiu, acela al deschiderii educaţiei către toate sursele de frumos, către 

valorile autentice, se impune folosirea unor obiecte estetice incontestabile, a operelor de artă perene, 

repere pentru construirea noţiunii de frumos. Dincolo de exerciţiul în spaţiul plastic cu pensula şi 

culoarea, elevii claselor primare trebuie să intre în contact cu tablourile pictorilor, pentru a putea construi 

capacitatea de a discerne între valori şi nonvalori. Această construcţie e complexă şi dificilă, dar dacă de 

la început elevii vin în contact cu operele maeştrilor, atunci arta autentică ar fi limbajul lor matern în 

educaţia estetică. 

Principiul receptării profunde şi creatoare a operelor de artă pare a fi o problemă insurmontabilă 

pentru nişte puşti de 7-10 ani, dar să nu uităm că au fost genii artistice manifeste la aceste vârste, să 

înţelegem că o veritabilă cultură estetică e o construcţie îndelungă şi anevoioasă. Pornirea de la vârstele 

fragede nu e decât o necesitate ce se cere îndeplinită. Experienţa mea profesională mă îndrituieşte să 



71 

 

afirm că venirea în contact cu operele de artă a micilor şcolari face să aşezăm o piatră temeinică la baza 

receptării profunde şi creatoare a esteticului. Existenţa artelor vizuale este condiţionată de privire, de 

contemplare, să prilejuim, deci, elevilor noştri posibilitatea de a privi! Şi aş spune că privirile lor 

nevinovate şi neconvertite (inclusiv de educaţie!) ar licări de curiozitate, iar în ochii lor ar juca luminiţele 

unei înţelegeri, ale unei emoţii inexplicabile, deseori, pentru noi, maturii. 

Al treilea principiu, cel al perceperii globale, unitare a conţinutului şi formei, are o deosebită 

importanţă pentru şcolarii mici. Ţinând seama de specificul dezvoltării analizatorului vizual la această 

vârstă, când ochiul copilului este sensibil la amănunte şocante (o culoare vie, o formă neobişnuită) sau 

nesemnificative (din universul cunoscut sau fantastic), se impune cu necesitate îndrumarea, ghidarea 

elevilor pentru percepţia şi cunoaşterea integrală a obiectului estetic, a operei de artă (a reproducerii). 

Această necesitate va consolida o bază de plecare ce le va permite educatorilor să purceadă la analize 

complexe ce le vor da elevilor posibilitatea să recepteze opera de artă în deplinătatea ei, ca viziune 

integratoare a formei şi conţinutului.                                     

Fenomenul estetic este definitoriu pentru om şi, după unii, principala determinare de umanitate a 

omului. În devenirea sa ontologică omul s-a situat în spaţii şi împrejurări progresive, evolutive. De aceea 

şi producţia sa artistică este în strânsă legătură cu contextul spaţial, istoric, cultural etc.  

Al patrulea principiu, acela al înţelegerii şi situării contextuale a fenomenului estetic ne impune 

tocmai înscrierea operei de artă în contextele apariţiei pentru deplina ei înţelegere. E o mare diferenţă 

între primele exprimări artistice ale omului (picturile rupestre) şi exprimările artistice actuale (inclusiv 

prin mijloace electronice sau virtuale). Iar aceste diferenţe pot fi mai bine înţelese dacă avem în vedere 

contextul producerii respectivelor opere de artă. Pentru şcolarii mici sunt relevante şi la îndemână 

mijloacele/ instrumentele care contextualizează fenomenul estetic. Nu este întâmplător că la această 

vârstă se recomandă exerciţiile-joc prin care elevii se obişnuiesc cu materialele şi instrumentele de lucru. 

Este important să menţionăm ca aceste principii orientează educaţia estetică în vederea îndeplinirii 

obiectivelor, normează procesul de instrucţie şi educaţie întrucât exprimă obligaţia de a fi respectate, 

prescriu modalităţi de realizare şi relaţionare specifice, reglează întregul demers educativ, echilibrând şi 

eficientizând diferitele componente ale acestuia. Pentru toate acestea ele au caracter normativ, de lege. 

Mai relevăm că principiile didactice au un caracter obiectiv întrucât se referă la realităţi constatate 

ale şcolii, ale educaţiei şi răspund acestei realităţi. Ele coexistă, sunt în corelaţie, formând un sistem 

dinamic. 

Cele de mai sus constituie o pledoarie pentru o întoarcere/ reîntoarcere la principii ca o cale, ca o 

modalitate de a ne asigura că ceea ce facem la orele de educaţie plastică e corect, e bine, e eficient, e în 

beneficiul micilor şcolari. 
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Secțiunea nr. 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAŢIA DINTRE LIMBAJ ŞI REALITATE 
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ASCULTAREA EMPATICĂ ÎN PROCESUL EDUCATIV 

          Profesor ALINA-GEORGIANA TODIRICĂ  

            Școala Gimnazială Nr.39 ”Nicolae Tonitza”, Constanța 

 

 

Modelator de conştiinţe şi de suflete, factor decisiv în formarea intelectuală şi afectivă a elevului, 

profesorul, are o mare responsabilitate, aceea de a forma oameni. Pentru a reuşi în activitatea didactică, 

profesorul de azi trebuie să ţină cont de elementele caracteristice societăţii postmoderne, de faptul că 

elevii trăiesc într-o societate suprasaturată de media,în care produsele culturii media oferă baza pentru 

conversaţie, suportul vieţii şi fanteziei lor.  

Formele vizuale şi audio ale culturii media înlocuiesc formele livreşti şi necesită un nou tip de 

alfabetizare media în vederea decodării acestor noi forme culturale. Niciodată nu educăm direct, ci 

indirect, cu ajutorul mediului. Dacă se acceptă postmodernismul, se impune şi limitarea autorităţii 

profesorului în şcoală. 

Cel mai important conflict de rol este acela dintre transmiterea cunoştinţelor de specialitate şi 

calitatea de educator a profesiunii. La unii predomină preocuparea pentru transmiterea de cunoştinţe, alţii 

sunt cu precădere preocupaţi de formarea elevilor. Profesorul postmodern nu mai transmite informaţii, ci 

îi ajută pe elevi să construiască propriile înţelesuri; implică elevul în alegerea metodelor de predare-

învăţare şi în stabilirea regulilor clasei; trezeşte interesul elevilor printr-o demonstraţie sau generează un 

conflict cognitiv; încurajează elevii să formuleze ipoteze, să conceapă şi să organizeze experimente; 

orientează lecţia în funcţie de întrebările şi răspunsurile elevilor; încurajează spiritul interogativ al 

elevilor; promovează respectul şi capacitatea elevilor de a decide, colaborarea cu aceştia, ca parteneri 

egali în propriul proces de formare, recomandă utilizarea surselor alternative de informaţii; manifestă el 

însuşi ca profesor conduitele perceptive pe care le aşteaptă de la elevi; cere elevilor să transfere 

informaţiile dintr-un domeniu în altul. 

Relaţiile interpersonale din clasa de elevi sunt strâns legate de procesele de comunicare. Astfel, 

pentru a se face înţeles, cadrul didactic trebuie să explice termenii apelând la expresii suplimentare şi să 

precizeze punctele de vedere din care acesta abordează o anumită situaţie. Dacă elevii nu au curajul să 

recunoască faptul că nu au înţeles, ei trebuie învăţaţi de către profesor să întrebe. Aceasta presupune o 

receptare activă a celor comunicate, rolul profesorului fiind deosebit de important în stimularea gândirii 

elevilor prin solicitarea opiniei acestora şi a propriei interpretări. 

În consecinţă, procesul de învăţământ se realizează în şi prin comunicare. În comunicarea didactică, 

prezentarea informaţiilor îmbracă forme diferenţiate, în funcţie de auditoriul căruia îi sunt destinate, 

motiv pentru care putem afirma faptul că limbajul didactic are un destinatar precis definit, variabil după 

nivelul, interesul şi formele de utilizare  viitoare a celor comunicate. Clasa  de elevi, şcoala, în general, 

este un mediu de comunicare prilejuit de sarcina comună şi de relaţiile interindividuale ale membrilor. 

Comunicarea între indivizi poate satisface această nevoie de recunoaştere a valorii personale, fiind o 

comunicare deschisă, fără restricţii ce măreşte încrederea membrilor în virtuţile grupului şcolar.  

Pentru a comunica cu succes trebuie să cultivăm atitudinea unei ascultări empatice, întemeiate pe un 

caracter care să inspire încredere şi să trezească dorinţa în celălalt de a se deschide.  

Actul educaţional care cuprinde atât activitatea elevului sau grupului, cât şi cea a profesorului – 

desemnează procesul de schimbări ce intervin între cei doi termeni ai relaţiei. Acesta are efecte formative 

mai ales la nivelul elevilor şi al grupului, dar adesea aceste efecte se manifestă şi la nivelul profesorului. 

De aceea, relaţia pedagogică bilaterală profesor- elev presupune un complex de relaţii în plan formal şi 

informal. În plan formal se pot evidenţia relaţiile de muncă tradiţională care se formează în cadrul 

cunoaşterii şi învăţării. Concomitent apar relaţii în plan informal- psihologice, afective- care pot fi: de 
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simpatie, antipatie sau indiferenţă. Interacţiunea dintre cele două aspecte ale relaţiei profesor- elev este 

condiţionată de conduita empatică a profesorului faţă de elev şi a elevului faţă de profesor.  

Consider că trăim vremuri în care societatea evoluează într-un ritm ameţitor, în care o strategie 

greşită poate nărui un plan bine consolidat. În acest sens, relaţia empatică nu înseamnă dominare şi 

simpatie, ci apropierea de psihologia elevului, prin a percepe cadrul intern de referinţă al acestuia, cu 

toate componentele sale emoţionale. Ea  ţine de procesul de cunoaştere, de comunicare şi de relaţionare 

interpersonală. Comportamentul empatic al profesorului în acţiunea educativă devine condiţie a 

interacţiuniii sale cu elevii.  

De pildă, în studiul limbii şi literaturii române viziunea comunicativ-funcţională cere ca limba să nu 

fie studiată ca un produs, ci ca un proces continuu de devenire, transformare. Astfel, competenţa majoră 

pe care această disciplină trebuie să o formeze este competenţa de comunicare, orală şi scrisă, verbală şi 

non- verbală, în situaţii standard, dar şi în diferite situaţii de viaţă. Metodele folosite  sunt din ce în ce mai 

dese, ca urmare a procesului continuu de reformare a sistemului educaţional, în care nu se mai pune 

accentul atât pe cunoştinţele teoretice, acestea fiind relativ ineficiente dacă nu sunt transformate în 

cunoştinţe procedurale şi comportamentale. 

O lectură critică a noii programe de limba şi literatura română subliniază faptul că se acordă o mare 

importanţă lecţiilor de formare de priceperi şi deprinderi de comunicare orală şi scrisă, prin metode 

tradiţionale ca jocul de rol sau, dimpotrivă, metode ale gândirii critice ca dezbaterea, metoda pălăriilor 

gânditoare, metoda cvintetului, metoda cadranelor, brainstormingul etc. Pentru  a ghida un proces de 

comunicare asertivă, profesorul trebuie să folosească metode de a stimula interesul participanţilor. Noile 

didactici îl plasează pe elev împreună cu trebuinţele sale în fruntea piramidei educaţionale, deoarece 

acesta trebuie să înveţe prin descoperire, prin activarea propriei dorinţe de cunoaştere şi nu prin 

impunerea anumitor conţinuturi. 

Metoda jocului de rol reuşeşte să activizeze capacităţile elevilor şi să le îmbunătăţească în acelaşi 

timp. Totodată, îi dezinhibă pe cei foarte timizi, obligându-i să coopereze. De exemplu, la clasa a V-a, un 

joc de rol pe o anumită situaţie de comunicare ce vizează reacția elevului la aflarea veștii că cineva a 

copiat tema din caietul său cât timp era în pauză, îi activează elevului toate tipurile de cunoştinţe: 

procedurale, comportamentale. La clasele mai mari se pretează dezbaterea, ca metodă de schimb de idei şi 

de sinteză, deoarece elevii sunt stimulaţi să îşi spună părerile, să construiască un text argumentativ . 

Metoda brainstormingului se dovedeşte a fi la fel de eficientă în dezvoltarea comunicării didactice, 

deoarece elevii nu sunt corectaţi sau mustraţi pentru răspunsurile lor, ci li se permite, în primă instanţă, să 

spună tot ce le trece prin cap despre subiect, iar apoi, singuri, sau cu ajutorul profesorului, vor ajusta 

schema propusă. Ţelul comun al acestor metode comunicative este să estompeze rolul preponderent al 

profesorului în transmiterea de informaţii şi să accentueze latura de descoperire a elevului, să-l capaciteze 

prin a-l face curios. 

De asemenea, s-a constatat în munca la clasă că  e foarte utilă exprimarea primei impresiicu scopul 

de a încuraja exprimarea unui punct de vedere personal, în special la o lecţie de familiarizare cu textul 

liric. Pentru a încuraja comunicarea, am propus la poezia ”Emoţie de toamnă” de Nichita Stănescu să se 

asculte, în primul rând,  piesa cântată de Nicu Alifantis iar apoi, am oferit posibilitatea exprimării unei 

prime impresii la audiția piesei. A urmat recitarea-model a poeziei, urmată de cerinţa de transpunere în 

desen a poeziei, ca o dovadă a faptului că literatura este  o artă, asemenea picturii. 

Ulterior, folosind metoda cadranelor, s-au completat cele patru cadrane, astfel încât s-a devoalat 

țesătura  imaginilor poetice prezentate.  Această oră de familiarizare şi descifrare a textului asigură 

diverse căi de comunicare, de exprimare, prin oferirea de posibilităţi multiple: muzica, desen, grafică. 

Elevii au fost capacitaţi în permanenţă să comunice ceea ce simt în legătură cu această poezie, să pună 

întrebări, să răspundă solicitărilor colegilor şi profesorului. Prin încurajarea unui comportament 
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democratic, în care elevul e cel care trebuie să descopere, să fie creativ, profesorul fiind doar un ghid, am 

reuşit să-i motivez şi pe elevii emotivi sau pe cei ce nu erau preocupaţi în mod special de disciplină. 

            În urma acestor demersuri, am constatat că dialogul didactic condensează o mare încărcătură 

de inteligenţă şi creativitate, dascălul având sarcina de a găsi cuvintele potrivite la timpul potrivit. În acest 

sens, creativitatea poate fi considerată una dintre cele mai pasionante şi mai fascinante noţiuni cu care a 

operat vreodată ştiinţa, ea fiind un complex de însuşiri şi aptitudini  care, în condiţii favorabile,  

generează  produse noi cu o mare valoare pentru educaţie. 

Utilizarea jocului în lecţiile de limba și literatura română facilitează exprimarea ideilor proprii de 

către elevi, stimulează dialogul, asigură un răspuns spontan şi duce la formarea spiritului de echipă, 

asumarea responsabilităţilor, precum  şi  asigurarea feed-back-ului pentru profesor. 

Apreciez că activitatea cu textul literar este fundamentală atât în pregătirea copiilor pentru scoală, 

cât și în dezvoltarea capacităţii elevilor de a se adapta la o activitate a cărei finalitate nu este imediată. 
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CLUBUL DE LECTURĂ  -  

MODALITATE DE DEZVOLTARE  

A INTERESULUI PENTRU LECTURĂ 
 

Prof. înv. primar ECATERINA RUPESAC 

Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 

 

 

Lectura are un rol important în dezvoltarea armonioasă a elevului în vederea integrării lui în viață. 

Dezvoltarea gustului pentru lectură sau, altfel spus, trezirea și educarea interesului pentru lectură, se 

realizează prin activitatea directă cu manualul și, mai ales cu textele literare suplimentare, citite în cadrul 

orelor de lectură sau în alte activități curriculare și extracurriculare, astfel încât fiecare lectură să răspundă 

unor necesități intelectuale și afective ale copilului. 

Încă din clasa pregătitoare încercăm să inoculăm elevului dragostea față de lectură pentru ca aceasta 

să devină un obicei. De ce? Pentru că este o modalitate excelentă de a stimula imaginația copilului, de a-i 

dezvolta vocabularul, capacitățile de înțelegere, de învățare, de a-i antrena memoria și a- i menține atenția 

concentrată pe o perioadă mai mare de timp, de a contribui la dezvoltarea intelectuală a elevului.  

Odată cu învătarea scris-cititului, cartea devine accesibilă copilului. Acum, lectura devine calea 

directă și sigură pentru însușirea formelor și nuantelor gândirii ca și pentru exprimarea cu claritate și 

precizie a propriilor idei și opinii. 

Pentru a transforma elevii în cititori mai buni este nevoie de o viziune integratoare, de o regie, 

regizorul așteptat fiind învățătorul. Un prim pas în realizarea acestui obiectiv îl constituie clarificarea 

țintelor lecturii în școală, a competențelor și atitudinilor pe care profesorul își propune, conform 

programelor școlare din ciclul primar, să le formeze prin studiul literaturii pentru copii. Scopul studiului 

literaturii în școală este formarea unor abilităti (competențe) pentru diverse categorii de lecturi. 

Rolul învățătorului este de a urmări nu numai „cât” citesc elevii, dar „ce” și „cum” citesc 

aceștia. Nu numărul mare de cărți citite contează, ci valoarea artistică și educativă a acestora. Un obiectiv 

important pentru fiecare clasă este trezirea interesului elevilor pentru lectură. Odată format, gustul pentru 

lectură se poate transforma într-o adevărată pasiune, care se poate reăsi toată viața. 

Am avut clasa a II-a și am încercat să-i determin pe elevi să conștientizeze ceea ce citesc. Am 

folosit cu succes fișe de lectură concepute pentru fiecare perioadă (Anexa nr. 1), în funcție de acumulările 

conform programei școlare.  

Am început cu analiza unor texte scurte, cu conținut educative care, la prima lectură erau înțelese 

superficial de către elevi. Comentând fragmente logice din textele studiate, valorificând experiența 

anterioară a copiior, aceștia au putut ajunge la o înțelegere mai bună a conținutului fiecărui text. 

Am folosit cu mare eficiență gândirea critică, metodă care i-a determinat pe elevi să anticipeze 

anumite acțiuni, să conceapă alte desfășurări/ finaluri ale textelor studiate, să-și exprime opinia față de un 

cuvânt, față de un titlu, față de un anumit conținut. Aceste exerciții demonstrează nivelul abilităților de 

înțelegere, analiză și interpretare ale fiecărui elev. 

De doi ani particip la proiectul internațional „Read for records” inițiat de FAS TRAC KIDS 

CONSTANȚA, proiect derulat anual în luna octombrie. În anul școlar 2015 - 2016, lectura care trebuia 

citită elevilor s-a intitulat „No Norman” , o lectură care invită elevii la o analiză profundă. 

Voi prezenta modul în care am desfășurat activitatea pe parcursul celor patru activități. 

Am anunțat elevii că în ziua respectivă se desfășoară ziua lecturii și că mulți copii și adulți trebuie 

să citească o lectură intitulată „No Norman”. 
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 În prima activitate am solicitat elevilor să spună cine cred ei că este Norman. Răspunsurile au fost 

scrise pe tablă și au fost diferite: un copil, un animal, o pasăre, o carte, un gândăcel, o familie, un cățel, o 

pisică, o carte etc. 

Am citit lectura, folosind gândirea critică: citirea unei părți a lecturii până unde acțiunea presupunea 

variante diferite de prezentare, urmată de sugestii de continuare a lecturii. Elevii au dat diferite continuări 

ale acțiunii. Fiecare alternativă dată de elevi trebuie apreciată și valorificată. 

După finalizarea lecturii, au urmat discuții pe marginea conținutului, menționând și dacă ceea ce au 

presupus ei s-a confirmat în text.  

Activitatea s-a încheiat cu prezentarea opiniilor personale privind sentimentele și emoțiile lor. Aici 

au avut iar libertatea exprimării orale, fiecare opinie fiind argumentată. 

A doua activitate a presupus desfășurarea jocului „Emoțiile”, folosind cardurile cu emoții, carduri 

aflate în materialele suport primite pentru desfășurarea activității acestei zile, pregătite anterior începerii 

întregii activităților. Am format perechi și, având cardurile cu fața în jos, fiecare elev trăgea un card și-l 

așeza pe bancă, într-o coloană, dacă acesta exprima denumirea unui sentiment prezent în lectură.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot în această oră am decorat un acvariu la care au participat toți elevii. Pe fleep chart am desenat 

conturul unui acvariu. Elevii au fost anunțați să aducă materiale pentru mediul acvatic, neștiind la ce se 

vor folosi.  

Am cerut  elevilor să formeze grupe care să desfășoare următoarele activități: 

- colorarea apei din acvariu; 

- decuparea imaginilor aduse; 

- așezarea imaginilor în acvariu; 

- finalizarea activității. 

Toți elevii au avut de decupat câte un peștișor Norman, aflat în materialele auxiliare: 
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A treia activitate a fost dedicată alcătuirii propriului acvariu. Pe un carton de culoarea mediului 

acvatic, elevii au decupat și au lipit pe Norman, peștișorul care le-a devenit prieten. Apoi au folosit și 

materialele aduse de ei pentru completarea planșei, pe care au atașat - o la portofoliul personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A patra activitate s-a numit „Medicul veterinar”, în care elevii au prezentat animalele de pluș 

aduse special pentru această zi. I-am rugat să-și prezinte animalele cum pot ei mai bine. Apoi, am format 

perechi și am desfășurat activitatea practică, elevii îndeplinind, pe rând, rolul de medic veterinar și de 

proprietar al unui animal bolnav/ rănit. În acest mod, fiecare a avut posibilitatea de a folosi limbaj 

specific, de a-și exprima sentimentele față de animalul preferat, de a le trezi dragostea față de animale, în 

general. 

Îndrumarea lecturii elevilor este o acțiune dificilă si de durată. Misiunea de a se ocupa de lecturile 

scolarilor o au toate cadrele didactice. 

Eficacitatea îndrumării lecturii depinde nu numai de o temeinică documentare pedagogică si o 

bogată cultură generală, ci și de cunoașterea preferințelor elevilor, care variază în funcție de vârstă, 

temperament, mediu social și de ambianta colectivului școlar. Am încercat să influențez în mod pozitiv 

alegerea elevilor prin implicarea mea în activitatea de lectură. Astfel, am aderat la Clubul de lectură al 

Editurii „Arthur”, care ne prezintă ofertele fiecărei luni din an școlar. Eu le prezint elevilor și părinților 

și aceștia optează pentru una sau mai multe cărți din ofertă, iar alții nu iau nicio carte. Cărțile primite le 

citim împreună, mai ales că cele mai multe dintre ele nu le-am citit nici eu, ca dascăl, deoarece nu au fost 

în librării. Le comentăm, completăm, parțial, în clasă, Jurnalul de lectură al cărții care este trimis de 

editură împreună cu volumul solicitat. Elevii care nu au procurat cartea supusă discuției/ analizei, primesc 
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fișe cu sarcini din Jurnalul de lectură, astfel încât să participe la toate activitățile și să-i stimulez să 

citească lectura, împrumutând cartea de la mine sau de la unul dintre colegi. 

Elevii care citesc o carte, completează Carnetul de cititor și primește un poster trimis de editură, 

ca stimulent. Este o competiție între elevi pentru acumularea mai multor postere. Au fost elevi care au 

completat, pe parcursul perioadei noiembrie- mai, un carnet de cititor. 

La finalul fiecărui an școlar obișnuiesc să dau elevilor o listă de lecturi suplimentare pe care le pot 

citi în vacanța de vară și, pentru cei care doresc, un model de fișă de lectură pe care   s-o completeze. 

La începutul anului școlar următor, discut cu elevii ce au citit în vacanță, având astfel posibilitatea 

să verific si să constat lecturile citite de fiecare elev, să recomand o bibliografie obligatorie și una 

facultativă pentru anul în curs.  

Și ce poate fi mai minunat pentru un dascăl, decât atunci când vede în elevii săi adepți ai cititului, 

care pot să înteleagă ceea ce citesc, să deosebească ceea ce e bun, util si educativ de ceea ce e rău si 

dăunator, să-si formuleze clar o opinie despre cartea citită. Lectura dezvolta vocabularul elevilor, 

apelează la imaginatia copiilor, mobilizează procesele intelectuale și duce la cresterea capacității de 

participare emoțională la propria acțiune de creație. 

Lectura duce la dezvoltarea proceselor intelectuale superioare celor de tip reproductiv, în mod 

deosebit a proceselor memorial-logice, a imaginației și a gândirii creatoare. 

Motivarea elevilor pentru lectură depinde, în primul rând, de efortul pe care îl face fiecare cadru 

didactic în parte, clarificându-și el însuși anumite aspecte privind punerea în scenă a lecturii în școală. 

În misiunea scolii de a-i stimula pe elevi să citească este important ca și familia să sprijine această 

activitate propusă de către învățător. Intervenția învătătorului în clasele ciclului primar este absolut 

necesară, în vederea formării gustului pentru lectură. 
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Anexa nr. 1 

FIȘA DE LECTURĂ 

 

1. Titlul lecturii.......................................................................... 

2. Autorul ................................................................................... 

3. Personajele................................................................................................. 

                  ................................................................................................... 

4. O impresie (părere) despre lectura citită, în câteva enunţuri simple 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

...................................................................................................................... .. 

 

5. Desenați elemente reprezentând aspecte din lectură! 
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METODE ACTIV - PARTICIPATIVE  

APLICATE ÎN ORELE DE LECTURĂ 

- PĂLĂRIILE GÂNDITOARE- 
 

Prof. AURELIA AGIGHIOLEANU  

Școala Gimnazială Nr.7 „Remus Opreanu” Constanța 

 

 

Didactica modernă,  presupune formarea profesorilor care să construiască procesul de predare - 

învăţare. Învăţarea se referă la  construirea de noi cunostinţe, se bazează pe reflecţie, pe experienţele de 

învăţare pe care elevii le au deja formate pentru a genera noi experienţe de învăţare. Dintre avantajele 

metodelor interactive selecţionăm : transformă elevul din obiect în subiect al învăţării; este coparticipant 

la propria formare; angajează intens toate forţele psihice de cunoaştere; asigură elevului condiţii optime 

de a se afirma individual şi în echipă; dezvoltă gândirea critică; dezvoltă motivaţia pentru învăţare;  

permite evaluarea propriei activităţi 

Câteva dintre cele mai eficiente şi  mai accesibile metode interactive, uşor de aplicat:   metoda 

predării/învăţării reciproce, metoda mozaicului, explozia stelară, metoda pălăriilor gânditoare, metoda 

horoscopului, studiul de caz, învăţarea prin cooperare, metoda Philips 6/6, tehnica ciorchinelui etc. 

Dintre toate acestea prezentăm în continuare o variantă de utilizare şi aplicare a metodei pălăriilor 

gânditoare. 

Metoda pălăriilor gânditoare este una dintre  tehnicile interactive de stimulare a creativităţii 

elevilor. Este foarte utilă mai ales la orele de lectură. 

„Cele șase pălării cu gânduri ne permit să ne dirijăm gândirea, așa cum un dirijor își conduce 

orchestra. Putem apela la genul de gândire de care avem nevoie.” – Edward de Bono – 
Este o metodă interactivă, de stimulare a creativităţii participanţilor care se bazează pe interpretarea 

de roluri în funcţie de pălăria aleasă.  

Sunt 6 pălării gânditoare, fiecare având câte o culoare: alb, roşu, galben, verde, albastru şi 

negru.  

         Membrii grupului îşi aleg pălăriile şi vor interpreta astfel rolul precis, aşa cum consideră mai bine.  

         Culoarea pălăriei este cea care defineşte rolul! 

Avantajele metodei “Pălăriilor gânditoare”  
 stimulează creativitatea participanţilor, gândirea colectivă şi individuală; 

 dezvoltă capacităţile sociale ale participanţilor, de intercomunicare şi toleranţă reciprocă, de 

respect pentru opinia celuilalt; 

 încurajează şi exersează capacitatea de comunicare a gânditorilor; 

 dezvoltă competenţele inteligenţei lingvistice, inteligenţei logice şi inteligenţei interpersonale; 

 este o tehnică uşor de folosit, aplicabilă unei largi categorii de vârste; 

 poate fi folosită în diferite domenii de activitate şi discipline; 

 este o strategie metacognitivă ce încurajează indivizii să privească conceptele din diferite 

perspective; 

 determină şi activează comunicarea şi capacitatea de a lua decizii; 

 încurajează gândirea laterală, gândirea constructivă, complexă şi completă. 

PĂLĂRIA ALBĂ 

• Pălăria albă  

- gândeşte ca o foaie albă care este imparţială şi deţine informaţii 
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• Foloseşte întrebările:  

- Ce informaţii avem?  

- Ce informaţii lipsesc?  

- Ce informaţii am vrea să avem?  

- Cum putem obţine informaţiile dorite?  

PĂLĂRIA ROȘIE 

• Pălăria roşie  

- exprimă emoţiile, temerile, intuiţiile, sentimentele;  

- nu se justifică;  

- aprinde simţămintele.  

• Foloseşte formulări de tipul:  

- Punându-mi pălăria roşie, uite cum privesc eu lucrurile…  

- Sentimentul meu e că…  

- Nu-mi place felul cum s-a procedat.  

- Intuiţia îmi spune că…  

PĂLĂRIA NEAGRĂ 

• Pălăria neagră  

- judecă critic;  

- gândeşte logic, negativ;  

- atenţionează asupra a ceea ce nu poate fi făcut, a ceea ce e riscant sau periculos.  

• Foloseşte întrebările:  

- Care sunt erorile?  

- Ce ne împiedică?  

- La ce riscuri ne expunem?  

- Ne permite regulamentul?  

PĂLĂRIA GALBENĂ 

• Pălăria galbenă  

- gândeşte optimist, logic şi pozitiv;  

- explorează avantajele şi posibilităţile.  

• Foloseşte întrebările:  

- Care sunt obiectivele?  

- Pe ce se bazează aceste idei?  

- Care sunt avantajele?  

- Cum voi/ vom ajunge aproape de această viziune (perspectivă)?  

PALARIA VERDE  

• -este pălăria creativă, productivă și generatoare de idei. Verdele ne face să ne gândim la 

iarbă, vegetație, fertilitate și abundență. Pălăria verde este o invitație la creativitate și cere idei, 

alternative, posibilități si proiecte. Cu aceasta sunt așteptate ideile inovatoare și fiecare participant 

la discuție să aducă o contribuție creativă.  

PĂLĂRIA ALBASTRĂ 

• Pălăria albastră  

- controlează procesul gândirii pentru ca aceasta să devină mai productivă şi organizează 

acţiunea;  

- supervizează, sistematizează concluziile, comentează, dirijează şi conduce către pasul 

următor.  

• Foloseşte întrebările:  

- Putem să rezumăm punctele de vedere expuse?  
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- Care e următorul pas?  

- Care sunt ideile principale?  

- Să nu pierdem timpul şi să ne concentrăm asupra…, nu credeţi?  

 

- aplicație clasa aIVa D 

Amintiri din copilărie 

”La colindat” 

de Ion Creangă 

PĂLĂRIA ROZ  - INFORMEAZĂ 
Informați-ne ce hotărăsc copiii. 

PĂLĂRIA ROȘIE – SPUNE CE SIMTE 
Spuneți ce sentimente ne transmite Ion Creangă prin nararea amintirilor din acest fragment. 

PĂLĂRIA NEAGRĂ – GÂNDIRE NEGATIVĂ 
Cu ce elemente (situații) prezentate în text nu sunteți de acord? 

PĂLĂRIA GALBENĂ – ADUCE BENEFICII 
Prin ce te-a impresionat acest fragment ? 

PĂLĂRIA VERDE  - GENEREAZĂ IDEI NOI 
Ce situații ar fi putut folosi copiii pentru a convinge sătenii să-i primească cu uratul ? 

PĂLĂRIA ALBASTRĂ  – CLARIFICĂ 
Scrie cuvinte care arată că este vorba de amintiri. 

                     

                                                                        

                                                        
 

„Nicio problemă nu poate fi rezolvată la același nivel de cunoștințe la care a fost creată.” 

– Albert Einstein – 
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ABORDAREA TEXTELOR LITERARE /INFORMATIVE  

ÎN CADRUL ORELOR DE LECTURĂ- 

PREMISĂ A FORMĂRII ABILITĂȚII DE ÎNŢELEGERE A UNUI TEXT 
 

Prof. înv. primar LILIANA ZAMFIR  

Şcoala Gimnazială ,,Constantin Brâncuşi” Medgidia 

 

Lectura- ca formă de acces la orice fel de informaţie - constituie cea mai utilă achiziţie abilitară şi 

intelectuală din această perioadă. Nici o comunicare nu se poate realiza decât daca se utilizează un limbaj 

comun, dacă elevii înţeleg la fel sensul cuvintelor, dacă au suficiente motive să comunice fără inhibiţie şi 

reţinere afectivă. 

Limbajul contribuie la obţinerea unor rezultate mai bune la învăţătură. Îmbogăţirea acestuia se 

realizează prin lectura de calitate a unor texte, sursa de noi cuvinte şi de nuanţare a vocabularului. Este 

necesar să se pună accent pe formarea de capacităţi/subcapacităţi la elevi, excluzându-se tipurile de 

conţinuturi, de teme, prin care abilităţile de dezvoltare şi nuanţare a limbajului comunicativ devin 

automatisme. Am ţinut cont într-o anumită măsură de condiţiile şcolare în care lucrez, de nivelul şi 

capacitatea de comunicare a copiilor pe care îi am în vedere. Am pornit de la ideea că îmbogăţirea 

limbajului este unul din temeiurile pentru formarea unei exprimări corecte. Cu cât vocabularul este mai 

bogat, cu atât se asimilează mai uşor deprinderile şi capacităţile de comunicare prin intermediul 

limbajului. În opinia mea,  lectura suplimentară este necesară din mai multe puncte de vedere. În primul 

rând, continuă sub formă de exerciţiu citirea textelor din clasă. Apoi textele suplimentare îmbogăţesc ,, 

experienţa literară'' a copiilor. Cititul cărţilor devine un act de obişnuinţă, cartea fiind principalul furnizor 

de informaţie, trăire sufletească, experienţă indirectă. 

Consider că lectura nu numai ca are o mare contribuţie la îmbunătăţirea performanţelor elevilor, dar 

dezvoltă acestora şi alte capacităţi de gândire şi ordine, de îmbogăţire şi nuanţare a limbajului. Acum, în 

condiţii de acerbă concurenţă pentru achiziţionarea de informaţii prin lectura sau/şi prin imagini audio-

vizuale, de tip mass-media, lectura cărţilor devine un act de intelectualitate. Obiceiul de a citi şi de a 

cumpăra o carte, de a încropi o bibliotecă personală ori de a petrece oarecare timp printre rafturile 

bibliotecilor ori printre paginile cărţilor se formează din şcoală. De aceea, lecturile literare şi neliterare, 

lectura cărţilor şi a presei, lectura textelor pe ecranul televizoarelor sau  calculatoarelor nu mai poate fi o 

opţiune. Nu se poate crede că elevii citesc doar ceea ce există în manualele şcolare.  

Ca disciplină şcolară în învăţământul primar, limba română îndeplineşte mai multe funcţii: 

 -  funcţia instrumentală - realizată prin toate compartimentele limbii române: citire, scriere, lectură, 

comunicare; 

 -    funcţia informaţională -  realizată în mod esenţial prin citirea informaţiilor din manualele şcolare 

de la orice disciplină sau prin orice tip de lectură; 

-  funţtia informativ-educativă - realizată prin exersarea actului de lectură de comunicare. 

Curriculum-ul de limba şi literatura română reprezintă o component fundamentală a procesului de 

învăţare oferit elevilor în contextul şcolarităţii obligatorii. 

Importanţa studierii limbii române în şcoală deriva din următoarele aspecte: 

-  limba română este expresia cea mai cuprinzătoare a fiinţei naţionale poporului român; 

-  limba română este limba oficială a statului naţional român; 

-  limba română, având acest statut oficial, asigură dobândirea cunoştinţelor din sfera tuturor  

celorlalte discipline de învăţământ; 

-  procesul studierii limbii române în şcoală este parte integrată a acţiunii de dezvoltare a  gândirii, dat 

fiind faptul că ideile se prefigurează şi persistă în mintea omului pe baza cuvintelor, a propoziţiilor, a 

frazelor; 
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- limba română contribuie la cultivarea disponibilităţii de a colabora cu semenii, de a întreţine relaţii 

interumane eficiente pe diverse planuri de activitate, imperativ categoric al dezvoltării vieţii moderne; 

- limba română contribuie la cultivarea sensibilităţii elevilor, la nuanţarea exprimării orale şi scrise. 

Limba reprezintă una din caracteristicile de baza ale fiinţei umane, a fiecărui individ, deoarece fără 

limbă, omul nu ar mai fi fiinţă umană. Funcţia de bază a limbii este în primul rând cea de a permite 

oamenilor să comunice între ei, să se înţeleagă. Aceasta nu este specifică fiinţei umane, deoarece şi alte 

fiinţe utilizează anumite forme de comunicare, însă doar omul are puterea şi capabilitatea de a vorbi. 

Acestea  determina fiinţa umană la nivel sociologic şi de grup, ca membru al unei comunităţi sociale în 

cadrul căreia se utilizează o anumită limbă. Aici apar şi caracteristici individuale ale fiecărui om în parte. 

Limba a apărut, dăinuie şi se dezvoltă interdependent de mediul şi comunitatea în care se foloseşte. Această 

interdependenţă reiese şi din vasta experienţă umană. Limba, se apreciază de catre Ion Coteanu, reprezintă 

în acelaşi timp şi expresia relaţiei între om şi natură, între om şi societate şi faţă de el însuşi. Totodată, 

limba este o formă a creaţiei umane care modifică atât societatea cât şi limba însăşi. Toate acestea fac ca 

limba să fie complexă precum viaţa umană, permiţând modificări, însă doar în cadrul anumitor sisteme şi 

procese. Relaţia între limbă şi societate este reciprocă, limba trebuind să ofere fiinţei umane, sub aspect 

social şi  psihic, o viaţă decentă -fiind mijloc de comunicare şi, nu numai atât, ci şi instrument pentru 

reflecţii filozofice şi cel al inspiraţiei poetice. 

Formarea şi educarea limbajului prin lectură 

Receptarea mesajului scris se realizează prin lectură sau citirea unui text. În clasa I, elevii învaţă 

elementele analitice ale cititului, adică literele, silabele, cuvintele şi combinarea cuvintelor în vederea 

înţelegerii şi formulării unui mesaj inteligibil. În celelalte clase, actul citirii devine o formă automatizată - ca 

gest, fundamentală pentru achiziţionarea informaţiilor din oricare domeniu de activitate. Lectura se 

manifestă ca un exerciţiu de performanţă, aplicat la diferite tipuri de texte literare sau nonliterare, cunoscute 

sau la prima vedere, în limbaj afectiv sau stiinţific etc. În ultima instanţă, învăţarea cititului tine de 

asimilarea primei alfabetizări, aşa cum rezultă din obiectivele referenţiale ale Curriculum-ului Naţional: 

- să identifice litere, grupuri de litere, silabe, cuvinte în text tipărit şi text scris de mâna; 

- să exprime legătura dintre text şi imagini; 

-  să asocieze forma grafică a cuvintelor cu sensul acestora; 

-  să înţeleagă semnificaţia globală a unui text dat; 

- să citească fluent şi corect enunţuri cunoscute; 

- să citească, în ritm propriu, un scurt text cunoscut; 

- să manifeste curiozitate pentru lectură. 

Lectura suplimentară este o prelungire a lecturii textelor din clasa, din manualul şcolar. De aceea, 

controlul şi îndrumarea lecturii particulare/suplimentare a elevului are menirea de a perfecţiona, prin 

activitate indirectă, independentă, actul de citire, exersat pe diferite tipuri de texte. Lectura îndeplineşte rolul 

de sursă principală de informare, de achiziţionare a unor experienţe individuale, cu tentă morală; ea propune, 

de regulă, valori universale umane, realizând, în mintea copiilor, o ierarhizare şi coagulare a valorilor 

culturii naţionale şi universale; lectura oferă satisfacţii estetice, propune modele de comportament; lectura 

contribuie la îmbogăţirea limbajului, la nuanţarea şi dezvoltarea/activizarea exprimării, însuşirea unor 

structuri comunicative; lectura ,,umple'' în mod plăcut timpul liber al elevilor, oferind clipe de satisfacţie, de 

meditaţie, fiind principala ,,sursa de miraje''. Iată pentru ce lectura ca act de parcurgere a textelor (literare şi 

neliterare) în clasă şi în afara clasei, prin importanţa ei, rămâne o obligativitate didactică. Chiar dacă în 

programa şcolară nu sunt ore speciale pentru lectură, îndrumarea şi controlul lecturii suplimentare rămâne o 

atribuţie a învăţătorului. Lectura particulară se impune să fie stimulată şi îndrumată, iar în acest proces de 

formare intelectuală trebuie atraşi părinţii elevilor spre a forma copiilor o bibliotecă personală  Există, în 

stare concurenţială, două tipuri de lectură: lectura textuală (alfabetică, literară) şi lectura electronică 

(iconică, de imagini). Raportul dintre cele două tipuri de lecturi ar trebui să fie de complementaritate şi nu 
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unul de disjuncţie. De aceea, se impune, din partea învăţătorului, să promoveze ambele tipuri de lectură, 

prezentând avantajele şi dezavantajele fiecărei categorii. Fiecare dintre cele două aduce ,,lectorului'' avantaje 

şi ispite (vezi tabelul de mai jos): 

Lectura electronică Lectura cartilor 

Imagini colorate, atrăgătoare, clare, uşor de asimilat Imaginea e reconstruită ,,mental'', presupunând efort şi 

şi gândire 

Imagini totale, gata alcătuite, cu detalii şi accesorii Imagini sugerate, solicitând ,,investigaţie imaginativă'' 

Imagini reale, exacte, concrete Imagini voit scriptice, simbolizate în metafore 

Limbaj direct, simplu, accesibil Limbaj mediat, polisemantic, ambiguu 

Confortabilă, domestică, pasivă Act complex, activ 

Ireversibilă, flux continuu ,,reversibilă şi meniabil'' 

- limbajul elevilor constituie o componentă de bază în dezvoltarea şi nuanţarea vorbirii şi a stapânirii 

structurilor de comunicare; 

- formarea deprinderilor sistematice de vorbire începe în ciclul de achiziţii fundamentale, bazându-se 

pe investigarea textelor, în primul rând pornind de la limbaj; 

- pentru dezvoltarea limbajului există o anumită strategie de învăţare a cuvintelor noi, pornind de la un 

text literar sau nonliterar; 

- asemenea strategie cuprinde următorul algoritm: inventarierea cuvântului sau expresiei verbale, 

clarificarea sensului sau înţelesului; utilizarea în alt context decât cel din care a fost selectat; 

- limbajul trebuie dezvoltat şi nuanţat sub toate componentele limbii; 

- componentele limbii se referă la fonetică, morfologie, sintaxă, stilistică, toate contribuind în egală 

măsură la dezvoltarea limbajului; 

- în ciclul de achiziţii fundamentale, elevii utilizează un limbaj intuitiv, cu structuri de comunicare 

însuşite ad-hoc, dupa modelul adulţilor; 

- în şcoală, elevii deprind elemente de comunicare prin limbaj, abilităţi de ascultare, vorbire, citire şi 

scriere, capacităţi pe care le urmăreşte învăţătorul în învăţarea de către elevi a limbii şi literaturii române; 

- învăţarea şi educarea limbajului se realizează, în şcoală, pe baza modelului comunicativ-funcţional, 

aşa cum este surprins el în Curriculum Naţional.  

- Curriculum National, prin Programa şcolară de Limba şi literatura română, are conţinuturi care au 

menirea de a asigura nuanşarea limbajului elevilor şi dezvoltarea lui în mod progresiv În actul de 

lecturare/citire, este nevoie să se angajeze doi ,,actori'': textul şi cititorul. În mod particular, pentru şcoală 

textele trebuie să fie specifice şi selectate pentru a putea fi înţelese de elevi, cititori cu particularităţi 

individuale şi de vârstă pentru prima etapa de şcolarizare. În consecinţă, lectura şcolară şi particulară are 

nevoie de texte şcolare şi lectori şcolari. Daca formarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă este 

asigurată de lectură, atunci  trebuie stimulată lectura independentă. 
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 „Ucenicia creativității nu este nimic altceva decât ucenicia vieții”  

 Erich Fromm 

Există numeroase mijloace pentru a dezvolta creativitatea și expresivitatea limbajului oral al 

elevilor. Printre acestea sunt următoarele: 

a.) Povestirea 

Povestirea răspunde unei înclinaţii fireşti şi puternic resimţite la copii, aceea de miraculos, de 

fantastic, de istorisire. Cu ajutorul povestirii, ei pătrund cu uşurinţă în lumea basmelor şi fabulelor, gustă 

farmecul legendelor şi miturilor, trăiesc episoadele zugrăvite în opere literare sau fapte istorice de demult, 

fac cunoştinţă cu întâmplări semnificative din viaţa unor personaje, oameni de seamă etc. 

Copilul va putea să recepteze un text, care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând intuitiv 

caracteristicile expresive sau estetice ale acestuia. 

Pentru a observa la copii un comportament de receptare adecvat, este necesar ca ei să fie puşi mai 

întâi în situaţia de a recepta, adică de a audia diferite texte, narative şi lirice. 

Copilul nu intuieşte expresivitatea limbajului dacă nu este pus în contact cu un limbaj expresiv, 

dacă nu are posibilitatea de a se familiariza cu latura estetică a unei comunicări verbale. 

Important în aceste împrejurări este ca textele să fie povestite sau recitate cu foarte mare grijă 

pentru expresivitate în cele două accepţiuni ale sale: 

 expresivitatea limbajului oral propriu-zis, evidenţiază prin intonaţie, pauze, ritmul vorbirii, 

precum şi prin modificări ale vocii în funcţie de personajul ce le vorbeşte ori situaţia prezentată; vocea 

este mai groasă ori mai subţire, mai calmă sau mai înfricoşată, molcomă sau grăbită, veselă, sprintară ori 

misterioasă, şoptită. 

 expresivitatea transmiterii ideilor şi trăirilor emoţionale; în acest caz, pe lângă utilizarea 

mijloacelor de expresie verbală, trebuie utilizate expresiile faciale, precum şi cele corporale. 

o Dezvoltarea limbajului cuprinde nu doar înţelegerea structurilor verbale şi utilizarea lor în 

contexte imediate, ci şi învăţarea exprimării propriilor idei şi sentimente. 

o La sfârşitul unei povestiri copiii vor fi în măsură să: 

 reproducă pe scurt conţinutul povestirii; 

 opteze, motivându-şi opţiunea pentru un personaj din operă; 

 numească unele aspecte caracteristice ale personajelor principale; 

 folosească în contexte, cuvintele şi expresiile nou învăţate; 

 să reţină tonul şi modalitatea principală de exprimare a povestirii. 

Copiii dobândesc deprinderi necesare în procesul comunicării cu colegii, cu adulţii, îşi exprimă cu 

uşurinţă: reacţiile, sentimentele, atitudinile, învaţă să reproducă firul logic al unei povestiri sau al unui 

basm sau chiar întâmplări personale. 
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Prin aceste activităţi îi dirijăm pe copii şi îi stimulăm să prezinte moment cu moment, aspectele 

unui eveniment sau al unei succesiuni de întâmplări. 

 

b.) Memorizarea 

Poezia ar trebui să constituie o poartă vitală a activităţilor de dezvoltare a limbajului. Copiilor le 

place foarte mult muzicalitatea cuvintelor la fel ritmul şi rima. Ei învaţă spontan, imediat, toate 

fragmentele ritmate şi rimate din interiorul poveştilor, precum şi mici poezioare pe care le aud în diferite 

împrejurări. 

Copiii refuză textele fără înţeles pentru ei, pe cele lipsite de vibraţie, de sinceritate, de sens şi de 

valoare artistică, pentru că expresivitatea literaturii îi asigură un loc de primă importanţă în influenţa 

pozitivă asupra lor. Eficienţa educativă şi formativă a creaţiei artistice depinde, în primul rând de valoarea 

ei artistică. Concentrându-se cu predilecţie asupra prezentului, în creaţiile lirice, extensiunii temporale i se 

acordă o mai mică atenţie, iar ritmul este variat, datorită diversităţii impresiilor şi sentimentelor 

încorporate de acestea, ca într-un recipient, sunt concentrate sensurile contextuale şi semnificaţiile. 

Poezia este cheia ordinii umane. În legătură cu aceasta se spune adesea că un copil nu va înţelege 

nimic. Sigur, nu va înţelege la început. Dar forţa poeziei constă în aceea că la fiecare lectură şi chiar 

înainte de a ne instrui, ea ne dispune prin sunete şi prin ritm, după un model uman universal. 

Activitatea de memorizare contribuie la formarea deprinderilor de a memora logic şi conştient 

oferind baze şi altor procese psihice ca: imaginaţia, gândirea, creativitatea, constituind totodată un valoros 

mijloc de cunoaştere şi dezvoltare a vorbirii expresive. 

Pentru a le cultiva copiilor capacitatea de receptare a poeziei, creaţiile în versuri trebuie să răspundă 

mai multor cerinţe: o tematică variată circumscrisă universului lor familial, adaptată pe de o parte 

particularităţilor de vârstă, iar pe de alta parte răspunzând cerinţelor învăţământului reflectat în 

obiectivele acestuia. 

În poezia pentru copii elementul epic se împleteşte cu liricul, facilitând procesul de receptare 

conştientă şi sensibilă a operelor aparţinând acestui gen literar. 

Impresionaţi de culorile vii, de muzică şi joc, copiii caută în poezie elemente asemănătoare: imagini 

vizuale şi auditive simple de dinamism şi forţă de sugestie, efecte muzicale realizate prin procedee 

variate: cuvinte şi expresii onomatopeice, repetiţii, armonii imitative, dispunerea în strofe, păstrarea 

ritmului şi a rimei. 

Umorul este factor cheie în înlesnirea înţelegerii unor poezii cu conţinut etico-satiric şi mai apoi, a 

fabulei. 

Aspectul dominant în limbajul poetic îl constituie sistemul imaginar. 

Pentru ca valoarea educativă a limbajului poetic să se resimtă, să-şi exercite influenţa binefăcătoare, 

este nevoie de observarea atentă a tuturor articulaţiilor lui, de analiza atentă a valorilor depozitate în 

structura poeziei. 

Memorizarea exercită o puternică influenţă şi asupra dezvoltării multilaterale a personalităţii 

copiilor; institutorul dezvoltă interesul copiilor şi dorinţa acestora de a memora poezii, le îmbogăţeşte 

conţinutul vieţii afective determinându-i să-şi formeze deprinderea de a memora şi reproduce voluntar şi 

logic poeziile, să-şi însuşească în mod practic conţinutul şi frumuseţile limbii literare. 

Cuprinzând mai multe momente, desfăşurarea activităţii de predare a unei poezii solicită 

institutorului, imaginaţie şi multă sensibilitate, ca şi cunoaşterea perfectă a textului pentru a fi în măsură 

să o recite expresiv, atrăgând atenţia copiilor. 

  În ceea ce priveşte conţinutul poeziilor, ar fi recomandabil să se renunţe la practica generală de a 

citi numai poezii destinate exclusiv copiilor. Nu este niciodată prea devreme  să i se citească unui copil 

din marea poezie. Sunetul, ritmul, fluxul cuvintelor, rima, emoţiile ce radiază, din acestea pot fi percepute 

foarte bine de copii. Nu este bine să se evite operele marilor poeţi motivând că sunt greu de înţeles. 
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Poeziile lui Alecsandri, Eminescu, Coşbuc, Topârceanu, Arghezi, ar putea constitui zone de 

protecţie împotriva prostului gust, precum si scoli de receptare si creare autentica a poeziei, literaturii si 

artei in general. 

 

c.) Dramatizarea 

Obiectivul principal al dramatizării trebuie să fie nu atât respectarea textului de bază, cat educarea 

capacitaţii copiilor de a-si exprima liber trăirile, ideile, chiar daca o fac utilizând texte gata construite. 

Expresivitatea poate fi dezvoltata si prin utilizarea unor jocuri adecvate. 

Exemplu de joc: „Alegeţi personajul”. 

Într-o cutie se pun câteva jetoane pe care se desenează sau se lipesc imagini reprezentând personaje 

din poveştile ori poeziile cunoscute. Dacă se joacă pe grupuri, atunci vor fi atâtea personaje câţi membri 

ai grupului sunt; dacă din diferite motive participa întreaga clasă, atunci vor fi aleşi pentru început cei 

care se oferă, apoi, după un timp, se va utiliza trageri la sorti. Fiecare copil atunci când îi vine rândul, 

trage un jeton cu un personaj. El trebuie sa mimeze, sau să execute câteva mişcări ori acţiuni specifice 

personajului respectiv. 

Înainte si după joc au loc discuţii care trebuie centrate nu pe performanţa unui copil sau a altuia, ci 

pe trăsăturile caracteristice ale personajului, aşa cum apar ele în poveste sau poezie. O astfel de conduită 

poate duce la sentimente negative, iar copii pot refuză să joace acest joc ori altele asemănătoare. 

Trebuie înţeles că dramatizarea, recitarea nu presupun obligaţia ca toţi copiii sa execute acelaşi tip 

de sarcină. Este într-adevăr bine ca toţi copiii să aibă prilejul sa o facă, dar ei nu trebuie in nici un caz sa 

fie forţaţi. Timpul rezolvă aceste comportamente dacă modelul prezentat este bun. Activismul, interesul şi 

entuziasmul celorlalţi copii sunt molipsitoare. Dar motivaţia cea mai bună pentru copil este relaţia sa 

caldă cu personajele interpretate.  

Toate acestea prezentate mai sus vin să imbogățească limbajul elevilor intr-o perioadă în care mass-

media și televiziunea au o influență nu tocmai pozitivă în acest sens. 
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 Limba română, la ciclul primar, are ca disciplină şcolară o deosebită importanţă. Prin noua 

programă capătă dimensiuni noi, determinate de faptul că această disciplină urmăreşte atât cultivarea 

limbajului oral şi scris al elevilor, cunoaşterea şi folosirea corectă a limbii, cât şi învăţarea unor tehnici 

sau instrumente ale muncii intelectuale care asigură dezvoltarea şi perfecţionarea limbajului precum şi 

succesul în întreaga evoluţie viitoare. 

Dezvoltarea capacităţii de exprimare corectă, orală şi scrisă, implică în mod necesar cunoaşterea 

fundamentelor teoretice, de ordin lingvistic, pe care se bazează construcţia comunicării, respectiv 

competenţele de comunicare. A le educa într-un spirit creativ, aceste capacităţi,  reprezintă azi o mare şi 

frumoasă provocare şi, nu doar în cadrul disciplinei de comunicare în limba română, din cadrul ciclului de 

studii primare, ci pentru toate domeniile de activitate. Prin capacităţi de comunicare se înţelege formarea 

unor deprinderi conform cărora elevii vor fi capabili să recepteze şi să exprime mesajele orale şi scrise. 

Învăţarea creativă, în cadrul lecţiilor de limbă şi literatură română, reprezintă acea formă a învăţării, 

care are ca scop final realizarea unor comportamente individuale şi colective orientate spre căutarea, 

aflarea şi aplicarea noului. 

Prin studierea limbii române în ciclul primar se urmăreşte realizarea unui complex de obiective, 

dintre care menţionez: însuşirea citirii corecte, conştiente şi expresive; formarea deprinderilor de scriere 

corectă, lizibilă, caligrafică; cunoaşterea şi folosirea limbii române ca principal mijloc de comunicare 

orală şi scrisă; îmbogăţirea continuă a vocabularului activ al elevilor; cultivarea gustului pentru lectură; 

formarea deprinderilor de redactare a unor compuneri. Primele obiective referitoare la însuşirea citirii şi 

scrierii corecte condiţionează realizarea celorlalte. De aceea, în perioada de achiziţii fundamentale, 

însuşirea citirii şi scrierii sunt cele mai de seamă scopuri ale învăţării. Pe măsură ce deprinderile se 

formează şi se consolidează în clasele următoare devin, din scopuri, mijloace ale învăţării. 

,,Învăţarea citit-scrisului presupune o fază pregătitoare în care se formează abilităţi senzorio-

motorii, se însuşesc elementele grafice constitutive ale literelor, pentru ca, ulterior, să se treacă la 

îmbinarea lor într-o structură - literă. Pe măsura învăţării literelor, copilul va trece la organizarea într-o 

structură mai complexă, şi anume, cuvântul, şi apoi propoziţia. În această primă parte a perioadei în care 

se învaţă citit-scrisul, copilul va avea unele dificultăţi în orientarea în spaţiul grafic al caietului şi în 

elementele literei, datorită lipsei concentrării atenţiei în analiza modelului prezentat la tablă şi a realizării 

literei respectând acest model.”( E. Creţu, 1999, p.92). 

Orele de limba şi literatura română, prin conţinutul lor, oferă diverse posibilităţi de stimulare şi 

dezvoltare a creativităţii.  Încă din clasa I, jocurile propuse, imaginile din etapa prealfabetară şi alfabetară, 

precum şi textele din etapa postalfabetară sunt momente prin care se cultivă creativitatea elevilor. 

Exerciţiile de creare a unor texte literare cu temă pe bază de imagini, cu ajutorul unor idei sau pe baza de 

întrebări, se pot aplica în cadrul orelor de limba şi literatura română încă din clasa I. Aşadar, cea mai 

prielnică disciplină care dezvoltă creativitatatea este limba şi literatura română. Actul de creaţie este 

diferit de la elev la elev; el reflectă inteligenţa, gândirea creatoare, nivelul de cunoştinte al acestora, 

încercările, căutările lor, iar datoria unui dascăl este de a-i îndruma cu dragoste şi înţelepciune pe tot 

parcursul anilor de şcoală primară. Învăţătorul este primul chemat să contribuie, în şcoală, la formarea 

creativităţii la elevi, prin corelarea solicitărilor cu factorii motivaţionali, aptitudinali şi caracteriali 

implicaţi. El trebuie să urmărească înlăturarea principalelor obstacole din calea creativităţii: timiditatea, 

teama de greşeală, descurajarea, lipsa perseverenţei. Ora de limba şi literatura română poate fi 
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considerată, în contextul disciplinelor şcolare din clasele primare, ca una din ,,pietrele de 

încercare” pentru stimularea creativităţii elevilor. 

Orele de  comunicare în limba română presupun  citire, lectură, comunicare, gramatică, în timpul 

cărora se îmbogăţesc cantitativ şi calitativ informaţiile, dar şi limbajul copiilor. ,,În strânsă interacţiune cu 

gândirea, limbajul reprezintă pârghia care pune în mişcare şi susţine întregul bloc cognitiv. De aceea, în 

toate activităţile de învăţare, învăţătorii trebuie să urmărească prin toate mijloacele accesibile dezvoltarea 

limbajului copilului. Cine a urmărit acţiunile desfăşurate de copii în grupuri/echipe, a putut constata cât 

de degajat vorbesc, cum stabilesc reguli şi cum încearcă să şi le impună unii altora.”(E. Creţu, 1999, 

p.92). 

Ciclul primar oferă numeroase posibilităţi de valorificare a creativităţii în cadrul orelor de limba şi 

literatura română, de dezvoltare şi cultivare a creativităţii devenind, astfel, o prioritate şi o preocupare 

permanentă a şcolii actuale. Un cuvânt poate să dezvolte sensuri diferite în contexte diferite. După sens, 

cuvintele pot fi sinonime, omonime, antonime, paronime şi polisemantice. Toate acestea se învaţă cu 

elevii (fără a denumi noţiunile) încă din ciclul de achiziţii fundamentale. 

,,Învăţarea scris-cititului crează un câmp larg de dezvoltare şi organizare a intereselor intelectuale. 

Dacă în clasele I şi a II-a întâlnesc expuneri incomplete, în clasele a III-a şi a IV-a apar răspunsuri mai 

complexe, mult mai organizate şi sistematizate. O astfel de exprimare fluentă şi coerentă este facilitată şi 

de dezvoltarea limbajului interior care constituie cadrul de organizare al limbajului exterior” (Cosmovici 

A. 1996). 

Exprimarea corectă, orală şi scrisă – ca obiectiv important al procesului de învăţământ în ciclul 

primar, constituie unul din instrumentele de bază ale muncii intelectuale. 

Creativitatea se formează şi se perfecţionează prin solicitarea efortului intelectual al elevilor, prin 

punerea sistematică în situaţia de a exersa, într-o formă sau alta, verbalizarea, pe cât posibil, în mod 

liber. Elevii pot exersa actul vorbirii la toate obiectele, cu prioritate însă, la limba română. Aşa cum este 

cunoscut, bogăţia unei limbi constă în bogăţia şi varietatea vocabularului. Este o datorie patriotică de a 

dezvolta la elevi capacitatea de a se exprima cu uşurinţă, de a-i face apţi să mânuiască în mod direct acest 

minunat instrument care este limba, pentru a asimila şi a sesiza în cel mai mare grad, nuanţele şi 

posibilităţile exprimării. 

 ,,La clasa I, la citit – scris, însăşi metoda utilizată,  fonetică - analitico – sintetică, oferă activităţi în 

spiritul formării gândirii creatoare. Chiar compunerea de propoziţii pentru analiza şi sinteza fonetică, pe 

baza ilustraţiilor din abecedar, sau a altor surse constituie, oricât de simplă ar părea, un efort creator din 

partea copiilor. De asemenea, activităţi cum sunt cele de compunere a cuvintelor şi a unor propoziţii cu 

ajutorul alfabetului decupat sunt „acţiuni cu obiecte” şi, cum spunea un ilustru psiholog contemporan, 

inteligenţa porneşte, înainte de toate, de la acţiune (J.Piaget). Este vorba de relaţia dintre cunoaştere şi 

acţiune, de faptul că orice progres în actul cunoaşterii conţine în el şi elemente de creaţie, care, chiar dacă 

nu sunt vizibile, măsurabile, se concretizează în cultivarea unor capacităţi. 

În clasele II-IV formele de activitate care antrenează şi atitudini creatoare pot avea un substrat mai 

clar orientat în acest sens. În primul rând, să nu uităm faptul că toate textele sunt, în ultimă 

instanţă, creaţii” ( Şerdean, Ioan, Bucureşti, 1993, p. 165 ). 

  Cunoaşterea lor este o formulă pe care o pot urma în elaborarea, spre exemplu, de povestiri prin 

analogie cu cele citite din manual sau de povestiri pe baza unor întâmplări văzute sau auzite. 

O lecţie de limba română se înscrie pe linia unui învăţământ modern, dacă solicită efortul 

intelectual, dacă prin activităţile pe care aceştia le desfăşoară aduc un anumit aport personal care să 

reprezinte rezultatul căutărilor şi al cercetărilor realizate. 

Jocul şi exerciţiul reprezintă mijloace de exprimare orală a creativităţii elevilor în cadrul orelor de 

limba şi literatura română. 
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Fiecare activitate la limba română este precedată de o serie de exerciţii – joc simple, plăcute, 

accesibile care urmăresc exprimarea orală. 

Preocuparea de bază a învățătorului, încă de la clasa I a elevilor, o constituie citirea și scrierea 

corectă, fluentă, conștientă a cuvintelor și a textelor scurte, utilizând exerciții în forme variate, pentru a 

stimula permanent creativitatea acestora. 

De un real ajutor în timpul orelor de limbă şi comunicare, încă de la clasa I, sunt: 

-  exercițiile de fluiditate prin fluența vorbirii; 

- exercițiile de fluență a ideilor prin identificarea cuvintelor și expresiilor după mărime, formă, 

culoare, gust, identificarea unor însușiri; 

- exercițiile de fluență a ideilor prin transformarea unei expresii obiectual concrete în expresii 

stilistice; 

- exercițiile de substituire a unor cuvinte cu altele cu același sens sau a expresiilor pentru 

dezvoltarea fluenței expresivității; 

- exercițiile pentru dezvoltarea flexibilității spontane pun în evidență cât mai multe foloase aduse de 

un obiect ( cât mai multe propoziții despre un obiect, lucru, ființă); 

- exercițiile de folosire a expresiilor frumoase în diferite contexte, pentru a le stimula originalitatea  

- exerciţiile de construcţie a comunicării scrise; 

Compunerea poate fi considerată, în contextul orelor de învăţământ din clasele primare, ca una 

din pietrele de încercare. Învăţătorul trebuie să pornească în realizarea acestora, de la coeficientul maxim 

al imaginaţiei creatoare, în strânsă legătură cu cititul şi scrisul. A citi, a scrie corect, a te exprima plastic şi 

a “vedea” în spaţiu compunerea, iată câteva coordonate ale orei de compunere. A vorbi de creativitatea 

elevului la ora de compunere, înseamnă, în primul rând, realizarea “spaţiului” de manifestare şi 

interpretare a comportamentului de creaţie al acestuia. Pregătirea în cele mai mici detalii a lecţiei de 

compunere, facilitează formarea unor priceperi şi deprinderi de muncă în care manifestarea 

disponibilităţilor intelectuale ale elevului sunt multiple. 

Compunerile au mai multe componente incluzând: informaţie, imaginaţie şi creativitate, o logică şi 

o corectitudine a exprimării. Cuprind expresivitatea şi originalitatea ideii vizând exprimarea personală, se 

caracterizează prin organizarea “tehnică” a structurilor urmărind anumite modele de creaţie. 

O altă modalitate de instruire a elevilor şi o cale de a le dezvolta creativitatea este lectura literară. 

Receptarea mesajului scris se realizează prin lectură sau citirea unui text. În clasa I, elevii învaţă 

elementele analitice ale cititului, adică literele, silabele, cuvintele şi combinarea cuvintelor în vederea 

înţelegerii şi formulării unui mesaj inteligibil. În celelalte clase, actul citirii devine o formă automatizată - 

ca gest, fundamentală pentru achiziţionarea informaţiilor din oricare domeniu de activitate. 

Lectura se manifestă ca un exerciţiu de performanţă, aplicat la diferite tipuri de texte literare sau 

nonliterare, cunoscute sau la prima vedere, în limbaj afectiv sau ştiinţific etc.. 

Pentru a-i face pe elevi să trăiască întregul complex de sentimennte izvorâte din conţinutul unui 

text, se cere ca însuşi învăţătorul să se emoţioneze sincer şi convingător în faţa operei artistice; astfel, el 

va transmite emoţia sa firească celor pe care-i educă ( Şerdean, Ioan, 1998, p 175-176) 

Importanţa lecturii, fie că este efectuată în orele de lectură sau în afara lor, constă în faptul că ea 

contribuie la îmbogăţirea şi dezvoltarea cunoştinţelor elevilor, la formarea gustului pentru citire 

independentă, la dezvoltarea vocabularului elevilor, la formarea unei atitudini pozitive. 

În întreaga activitate de învăţare, psihicul elevilor trebuie să fie stimulat de o activitate susţinută, de 

o participare activă, o integrare activă în activitatea de învăţare, susţinută de o motivaţie puternică şi o 

angajare creatoare. Efortul intelectual, organizat şi sistematizat, dozat şi gradat, conduce la dezvoltarea 

personalităţii elevului pe toate planurile: cognitiv, afectiv, psihomotor. Modalităţile de activizare şi 

stimulare a elevilor în procesul instruirii şi învăţării urmăresc depistarea resurselor intelectuale, 
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motivaţionale şi afective prin a căror mobilizare se pot obţine rezultate pozitive şi, implicit, progres în 

activitatea şcolară. 
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Din perspectivă personală, dar și din cea didactică, a unui cadrului didactic preocupat de 

dezvoltarea cognitivă și emoțională a elevilor, pot să afirm că atitudinea creativă  nu reprezintă o evadare 

din disciplină, este o evadare însoţită de disciplină. În acest sens, am încercat să identific cele mai 

importante modalităţi prin care lecţiile de limba şi literatura română pot contribui la dezvoltarea spiritului 

creativ al elevilor, astfel încât, dezvoltarea competenţelor elementare de comunicare orală şi scrisă, 

precum şi structurarea unui sistem de motivaţii şi atitudini să asigure formarea unei culturi 

comunicaţionale adecvate timpului prezent. 

Limba şi literatura română se deosebeşte de majoritatea disciplinelor din planul de învăţământ 

tocmai prin natura artistică, literatura fiind o latură a artei. Ca atare, ea este o modalitate specifică de 

cunoaştere, strategiile de investigare fiind specifice artei. De asemenea, modul de organizare şi integrare a 

limbajului prezintă deosebiri individuale. Întinderea vocabularului, uşurinţa şi supleţea combinărilor iau 

valori diferite de la copil la copil, ceea ce îşi găseşte reflectarea în naturaleţea cu care copilul este capabil 

să comunice cu cei din jur. 

Astăzi vorbim despre limbaj la plural: limbajul cinema, limbajul artelor figurative, al emoţiilor, dar 

acestea sunt accepţii metaforice. Limbajul fundamental care îl caracterizează şi care îl instituie cu 

adevărat ca om este limbajul „cuvânt”. Omul reflectează asupra  a ceea ce spune. Gândirea şi cunoaşterea 

care îl caracterizează pe om ca animal simbolic se construiesc tot ca limbaj şi prin limbaj. Limbajul nu 

este doar instrumentul comunicării, ci şi al gândirii.  

Educatorul îi trezeşte copilului interesul pentru cunoaştere, iar cunoaşterea se realizează prin cititul 

cărţilor. Înainte sau odată cu citirea cărţilor, copilul trebuie să înveţe să se exprime, să alcătuiască şi să 

asculte mesaje, să dezvolte idei, să le susţină, să-şi prezinte gândurile, să-şi exprime emoţiile. Toate 

aceste deprinderi sunt asigurate de învăţarea creativă, o formă specială a învăţării şcolare, bazată pe 

participarea activă a copiilor, individual şi în grup, pe dezvoltarea comunicării în diferitele ei forme. 

Vom enumera câteva dintre condiţiile care ţin de atitudinea cadrului didactic interesat de a stimula 

creativitatea elevilor săi: 

- conduita creativă a cadrului didactic în toate activităţile didactice; 

- organizarea interactivă a demersului didactic, indiferent de disciplina şcolară; 

- stimularea gândirii productive,a gândirii critice, a gândirii divergente şi laterale; 

- utilizare atalentelor şi a capacităţilor specifice fiecărui copil; 

- comunicarea sinceră , fără limite şi bariere între real şi imaginar; 

- aplicarea principiului conexiunii sau al retroacţiunii , care exprimă tocmai cerinţa reîntoarcerii şi a 

îmbunătăţirii din mers a rezultatelor şi proceselor, în funcţie de feed-back-ul primit. 

De aceea, analizând câteva aspecte metodologice ale dezvoltării capacităţii creative prin lecţiile de 

limba şi literatura română, pornind de la limbajul copilului de vârstă şcolară mică ajungem la lectură și, în 

special la lectura pe care copilul o face în particular. 
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 Am constatat că lectura îi oferă celui ce o parcurge, pe lângă satisfacţiile pe care le aduce orice fapt 

de lectură, prilejuri unice de reflecţie şi de trăiri spirituale. Ea îndeamnă la introspecţie, contribuind 

substanţial la formarea  și modelarea personalităţii și comportamentului cititorului. Uneori, lectura are 

efecte decisive asupra construcţiei morale, comportamentale şi a modului  de gândire a  unei persoane, 

asupra evoluţiei sale ulterioare. 

Conținutul educativ al unei opere literare pentru copii constă mai ales în valoarea ei artistică, în 

puterea de evocare și tranfigurare a realității. Valoarea ei artistică este dată de puterea de a emoționa, de a 

convinge de adevărul ideilor pe care le apără. Dezvăluind un crâmpeie de viata, făcându-l pe cititor să le 

trăiască, dezvoltă cele mai înalte sentimente, lărgeste orizontul nostru de viață. O carte bună dă cititorului 

posibilitatea de a se întelege pe sine însusi șii de a-i întelege pe ceilalti. Îi descopera și-i dezvoltă calități 

personale care promovează participarea eficientă la viața civică optimismul, asertivitatea, dar și atitudini 

aesențiale unei existențe democratice – respectul pentru ceilalți, toleranța față de ceilalți, empatia, 

disponibilitatea de cooperare. Sub aspect formativ, lectura are drept consecinţă formarea şi consolidarea 

deprinderilor de muncă intelectuală, dezvoltarea gândirii, a imaginaţiei, a capacităţii de exprimare corectă 

şi expresivă. 

Așadar, receptarea textului literar înseamnă nu numai sensibilizarea faţă de universul operei, ci şi 

conştientizarea emoţiilor, înseamnă interpretarea şi motivarea impresiilor produse de ea. Accentul într-o 

lecție de lectură nu se pune pe transmiterea informaţiilor de către dascăl, a informațiilor în general, ci pe 

dezbaterea problemelor izvorâte din cercetarea de către elevi a textului, sub îndrumarea acestuia.  

Etapele principale trebuie să vizeze:    

 evocarea operei și a autorului 

 realizarea sensului ( fiindcă școlarii vin în contact cu noile idei, informaţii – mijlocind 

înţelegerea), reflecţia (consolidarea cunoştiinţelor şi restructurarea schemelor mintale pentru a include 

noile cunoştiinţe),  

 formularea unor păreri legate de acţiune 

 extensia (argumentare, pledoarie pro-contra) 

La vârsta şcolară mică, lectura are un rol hotărâtor în îmbogăţirea limbajului, prin formarea și 

dezvoltarea unui vocabular adecvat. Lectura contribuie la raportarea emoțional-afectivă față de mesajul 

textului, la cultivarea gustului estetic și a preferințelor literare, la exprimarea atitudinii personale față de 

un text citit. Mircea Eliade spunea că ,, Cetim să trecem examenele, să omorâm timpul sau cetim din 

profesiune. Lectura ar putea fi un mijloc de alimenrare spirituală continuă, nu numai un instrument de 

informație sau de contemplație.” Cuvintele sale îmi întăresc credința că nici în alte timpuri cititul nu era o 

activitate intelectuală care domina viețile și timpul omului, fie el adult sau copil. Este drept că în prezent 

lectura pierde teren din motive lesne de înțeles: varietatea surselor de informare, mai rapide și mai ușor de 

accesat, ofertele mass-mediei, diversificare activităților pe care un copil le poate avea. În același timp, are 

avantajul unei oferte de carte mult îmbogățite prin traducerea unor opere literare valoroase, prin aspectul 

lucrărilor publicate și, nu în ultimul rând, prin posibilitățilea de valorificare didactică pe care un dascăl le 

are  atât la clasă, cât și in activăți extracurriculare variate 

Marea varietate a creaţiilor artistice aparţinând unor genuri şi specii literare diferite, evidenţiază 

receptivitatea copiilor faţă de frumos, dorinţa lor de cunoaştere. Dintre creaţiile în proză, basmele si 

poveştile sunt cele mai accesibile opere  și cele mai îndrăgite de copii. Valoarea lor instructiv-educativă 

este importantă, ele aducând o preţioasă contribuţie la dezvoltarea proceselor de cunoaştere, a proceselor 

afective, la formarea trăsăturilor de voinţă şi caracter, la formarea personalităţii copiilor. Prin lecturile 

care exprimă conflicte între cele două forţe: ale binelui şi răului, copiii îşi formează reprezentări şi noţiuni 

despre dreptate, cinste, curaj, vitejie, hotărâre, perseverenţă, hărnicie. Lectura legendelor îmbogăţeşte 

fondul cognitiv si afectiv al copilului. Analiza atentă a structurii legendelor şi a personajelor 
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supradimensionate îi ajută pe elevi să descifreze mesajul estetic, simplitatea si expresivitatea limbii și 

stilului, le dezvoltă capacităţi intelectuale, trăsături de vointa şi de caracter. 

O componentă importantă a lecturii școlare contemporane o reprezintă însă literatura nouă care este 

există acum, fie ca urmare a traducerii unor opere literare la care generațiile adulte nu au avut acces, fie 

prin apariția unor noi generații de scriitori. Ca atare, dacă vrem ca școlarii noștri să citescă mai mult, ar 

trebui ca noi înșine să citim măcar unele dintre aceste lucrări și să avem noi înșine această atitudine 

empatică față de copii, înțelegând că, ceea ce am citit noi în vremea copilăriei nu mai este la fel de 

interesant și, uneori, nici accesibil pentru ei. Nu desconsider și nu omit omit în niciun caz scrierile lui 

Sadoveanu, Creangă sau Jules Verne, dar  e nevoie de o viziune nouă, adaptată acestor contexte pentru ca 

ele să fie receptate la adevărata lor valoare artistică. 

În acest sens, o primă componentă a acțiunii didactice menită să stimuleze interesul copiilor pentru 

lectură o reprezintă actualizarea listei cu lucrări de bună calitate, adecvate vârstei, universului de 

cunoaștere și intereselor pe care le manifestă elevii noștri. Acest lucru presupune, îmn același timp, 

parcurgerea acestor opere literare și de către cadrul didactic, pentru a fi cu adevărat cititorul avizat care îi 

poate determina pe copii să dechidă cartea. 

Cealaltă componentă este reprezentată de valorificarea lecturii, astfel încât, pe lângă stimularea 

interesului și câștigarea unui număr mai mare de cititori, se dezvoltă capacitatea de exprimare orală și 

scrisă a elevilor. 

În strategia didactică pe care o aplicăm primul pas îl costituie stabilirea a 1-2 lucrări pe care elevii 

să le citească într-o perioadă dată de timp, cu condiția completării unei fișe de lectură care, la clasa a II-a, 

are numai câteva elemente: 

Titlul 

Autorul 

Personaje 

Personalul preferat ( motivează alegerea) 

5 cuvinte noi pe care nu le-a înțeles și explicația lor 

Transcrierea unui fragment de 5 – 7 rânduri  

Formularea a 1-2 întrebări pentru colegi 

Un alt pas important este valoficarea textului/operei citite în contexte variate, pentru dezvoltarea 

capacității de exprimare orală și scrisă, dezvăluindu-i în același timp copilului finalități neașteptate, din 

care se naște motivația pentru citit. 

Cele mai simple modalități sunt povestirea unui scurt fragment din lucrare, la alegere, în 4-5 

enunțuri cu prezentarea în fața colegilor și formularea a 1-2 întrebări, pe o foaie de hârtie. Acestea sunt 

amestecate într-o cutie, după care fiecare elev extrage o foaie și formulează pe ea răspunsurile adecvate 

întrebărilor. 

Alte modalități care stimulează interesul copiilor sunt realizarea unei coperte pentru cartea citită, a 

unui poster și, mai dificil, realizarea unei pagini de revistă cu prezentarea cărții, însoțită de o imagine 

realizată într-o tehnică la alegere. Pentru prezentarea cărții copiii primesc 4-5 întrebări de sprijin, fiindu-le 

astfel dirijată atenția spre aspectele esențiale. 

În funcție de lucrarea citită, am solicitat elevilor să pregătească împreună cu unul-doi colegi, fie 

citirea pe roluri a unui fragment, fie chiar dramatizarea acestuia. 

O metodă cu impact asupra copiilor a fost realizarea unei scrisori către autorul lucrării. Fiind vorba 

tot despre școlari de ciclul primar, le-am oferit ca sprijin câteva întrebări: 

a) De unde am aflat despre carte? 

b) Cum mi-am procurat-o? 

c) În cât timp am citit-o? 

d) Ce mi-a plăcut în acțiunea cărții? 
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e) Ce rol mi-ar plăcea să joc în carte? 

f) Ce personaj nu mi-a plăcut?  

g) Despre ce mi-ar plăcea să mai scrie autorul?  

În mod asemănător, le-am cerut elevilor să formuleze mai întâi oral, într-un joc de rol, apoi în scris, 

argumente prin care să determine un copil căruia nu-i place să citească să încerce cartea respectivă. 

Dintre argumentele formulate pentru lucrarea ,,Aventurile lui Habarnam și ale prietrenilor săi” 

menționăm : 

a) pare o carte mare, dar are și poze multe și amuzante; 

b) acțiunea este foarte interesantă, fiindcă personajele sunt pitici care fac o călătorie cu balonul; 

c) personajul principal este foarte amuzant și te face tot timpul să râzi; 

d) personajul principal este de fapt unul negativ: niciun părinte nu și-ar dori să aibă un copil care se 

poartă ca el; dar ție o să-ți placă; 

e) te poți inspira din carte pentru desenele tale și pentru un costum de carnaval. 

În aceeași manieră, am solicitat elevilor ( în clasele a III-a și a IV-a) să compună o scrisoare către 

un prieten, în care să recomande cartea și să-și susțină recomandarea cu 2-3 argumente. 

Am valorificat lectura particulară a copiilor în multe aplicații la lecțiile de utilizare a calculatorului, 

în Paint (grafică), Word ( povești ilustrate), Power Point( prezentarea unor personaje sau fâchuar a unor 

cărți). 

O activitate eficientă pentru dezvoltarea capacității de exprimare scrisă a elevilor este caracterizarea 

personajelor, mai întâi sub forma unor scheme, apoi în texte, identificând trăsăturile de caracter și o 

întâmplările din care reies acestea. 

După parcurgerea a două- trei lucrări, organizăm și un concurs pe grupe de tipul ,,Cine știe câștigă”, 

astfel încât cititorii pasionați să aibă satisfacția demersului lor, iar cei care citesc prea puțin să fie 

stimulați. 

Menționez  că am avut în vedere, mereu, ca textele sugerate pentru lectură să fie nu doar texte 

literare, ci şi din reviste, ziare, publicaţii cu texte ştiinţifice, pornind, bineînţeles, de la cele care aparţin 

literaturii pentru copii, care formează cel mai adecvat gustul pentru citit, universul construit în cadrul 

acestor texte fiind specific vârstei mici.  

În al doilea rând am încercat, ca, din punct de vedere psihologic impactul să fie unul pozitiv la 

recomandările pentru lectură, stârnind curiozitatea şi evitând, pe cât posibil, sentimentul obligativităţii. 

Astfel,încerc prezentarea unor cărţi, în aşa fel încât să determin elevii să le înceapă. Povestesc 

incomplet momente ale unor naraţiuni, lăsând elevilor curiozitatea descoperirii finalizării întâmplărilor. 

Caracterizez unele personaje, îndemnând elevii la căutarea independentă, prin lectura integral, a locului 

acestor personaje în galeria personajelor naraţiunii (principale, secundare, pozitive, negative. Recit una 

sau două strofe dintr-un poem liric, îndemnând elevii la realizarea integralităţii lui, apoi organizăm un 

concurs de recitare. 

Pentru monitorizarea lecturii parcurse, am realizat ,,Copacul cititorilor”, în care copiii își pun frunza 

cu numele și cartea citită. De asemenea, am ținut o evidență împreună cu familia pe o fișă anume 

concepută, în care semnau mai întâi părinții după citirea unui capitol sau a unei părți stabilite de comun 

acord. 

Problema principală a educaţiei rămâne nu atât conţinutul învăţământului, cum s-ar crede astăzi, cât 

modul de a provoca setea de cunoaştere a copilului …”( Celestin Freinert) - rămâne ca în școală, să găsim 

cele mai potrivite modalităţi de eficientizare a demersului didactic și strategiile potrivite, astfel încât să 

stimulăm apetitul pentru lectură al elevilor.  
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OPTIMIZAREA COMUNICĂRII  DIDACTICE LA CICLUL PRIMAR 
 

Prof. înv. primar STOICA TATIANA  

Liceul Tehnologic “I. C. Brătianu” Nicolae  Bălcescu 

 

 

Comunicarea este o componentă vitală a procesului instructiv-educativ. Adeseori, reuşita actului 

pedagogic este asigurată de calitatea comunicării. Aceasta este cea care mijloceşte fenomenul educaţional 

în ansamblul său , indiferent de conţinuturile, nivelurile , formele sau partenerii implicaţi. 

Comunicarea  didactică reprezintă baza procesului de  predare invăţare a cunoştinţelor în cadrul 

instituţional al şcolii. 

Atât comunicarea educaţională cât şi cea didactică pot fi considerate forme specializate ale 

fenomenului extrem de complex şi dinamic al comunicării umane. 

O posibilă definiţie a comunicării didactice se poate structura pe ideea că ,,aceasta este o 

comunicare instrumentală direct implicată în susţinerea unui proces sistematic de învaţare.” 

 Ceea ce trebuie subliniat în cadrul procesului de comunicare în şcoală şi devine esenţial în 

structurarea unei comunicări, constă în faptul că scopul comunicării îl constituie transmiterea şi recepţia 

de semnificaţii, în vederea obţinerii unor efecte pragmatice. 

Comunicarea este un proces tranzacţional de predare-primire de informaţii, gânduri, sentimente. 

Prin intermediul comunicării se urmăreşte   atingerea unor serii de obiective: să fim receptaţi, 

înţeleşi, să provocăm o reacţie(o schimbare de comportament sau atitudini). 

Comunicarea didactică este una  de conţinuturi  purtătoare de instruire, are  un efect de învăţare şi 

urmăreşte modificarea şi stabilitatea comportamentului.   

Orice formă de comunicare folosim, eficacitatea ei este influenţată de calitatea transmisiei , 

claritatea , precizia şi plasticitatea exprimării , aspecte care ţin de personalitatea învăţătorului , de relaţiile 

învăţător-elev ,elev-învăţător ,elev-elev. 

Noile cunoştinţe ,noile informaţii primite de elevi trebuie reformulate, pentru a fi integrate într-un 

cadru personal de referinţă ,constant cu fondul de experienţă , cu vocabularul şi structura cunoştinţelor şi 

noţiunilor pe care acesta le deţine. 

Important este să ţinem cont de faptul că folosirea cuvintelor nu determină aceleaşi sensuri şi 

semnificaţii pentru învăţător şi elev. Astfel , elevii din învăţământul primar dispun de o experienţă scăzută 

de înţelegere. Cadrul didactic trebuie să aibă grijă ca asociaţiile pe care aceste cuvinte le declanşează în 

mintea copiilor să se apropie de experienţa lor , pentru că există riscul ca ei să memoreze cuvinte goale , 

lipsite de sens , lipsite de conţinut. Memorarea mecanică nu va determina înţelegerea respectivelor 

cunoştinţe , ci vom asista la o înmagazinare de scurtă durată care va conduce la uitarea acestora în scurt 

timp. 

Momentul optim al învăţării se produce atunci când elevii sesizează sensul acestei comunicări. 

Altfel spus , punctul decisiv al comunicării este sensul. Ca să poate înţelege , elevii trebuie să ştie codul 

utilizat de învăţător , adică să înţeleagă limbajul respectiv, terminologia ,cuvintele şi expresiile noi, iar 

dascălul să ţină seama de posibilităţile reale ale copiilor .În caz contrar , în mintea copiilor apar 

distorsiuni , disonanţe cognitive. Ei schimbă sensul cuvintelor, atribuie alte semnificaţii  acestora, diferite 

de cele la care s-a gândit învăţătorul. De aceea, trebuie explicate, în prealabil, cuvintele şi expresiile noi, 

pregătind introducerea lor în comunicarea cu elevii. 

Eficacitatea comunicării este condiţionată de existenţa unei permanente conexiuni inverse –

feedback- în contextul comunicării . Scopul său este să faciliteze armonizarea repertoriului activităţii 

emiţătorului –învăţătorul- cu cel al receptorilor –elevii-, continua reglare şi autoreglarea comunicării , a 

convorbirii. 
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Învăţătorul poate face acest lucru sondând prin întrebări adresate la momentul oportun. În acest fel, 

el poate afla dacă elevii au înţeles şi reţinut cele transmise , dacă e nevoie să-şi refacă explicaţiile ,să 

amplifice concretizările, să aducă întotdeauna corecţiile necesare. 

Dificultăţile  pot fi determinate şi de încărcătura prea mare de informaţii , ce depăşeşte capacitatea 

de înţelegere a elevilor. 

Învăţătorul  nu este doar cel care propune conţinuturi , dă sarcini sau cere coduite. El  stimulează şi 

întreţine curiozitatea elevilor prin lucruri noi, le modelează comportamentele sociale , îi ajută să-ţi 

cunoască identitetea , le întăreşte încrederea în propriile forţe. 

Nu întotdeauna , însă , relaţiile  cadru didactic-elev sau elev-elev sunt cele optime. Situaţiile 

conflictuale apar în viaţa cotidiană a şcolarilor datorită divergenţelor existente între percepţiile , 

convingerile, atitudinile, modalităţilor de acţiune diferite , sau faţă de o situaţie generată de procesul de 

orientare, dirijare a  activităţilor şi de aprecierea performanţelor. 

Pentru eliminarea acestor neajunsuri trebuie avut in vedere determinarea copiilor  să aibă iniţiative, 

stimularea comunicării dintre ei. 

Cadrul didactic trebuie să devină în raport cu copilul , un partener de dialog. Pentru optimizarea 

comunicării trebuie eliminat caracterul autocratic, specific şcolii tradiţionale,care întreţine anonimatul şi 

inhibă elevul care va fi astfel redus la pasivitate şi inerţie. Copilul trebuie stimulat să participe activ, să i 

se  sporească independenţa şi posibilităţile de iniţativă , să i se dezvolte stilul responsabilităţii.  

În cadrul tuturor activităţilor şcolare , copiilor trebuie să li se ofere posibilitatea de a adresa întrebări 

manifestându-şi astfel curiozitatea , nedumerirea , interesul , urmând să fie conduşi, în măsura 

posibilităţilor să descopere singuri răspunsuri. 

Relaţiile cadru didactic- elev trebuie să fie un amestec de libertate şi impunere. 

Activităţile didactice organizate în clasele primare urmăresc să formeze şi să dezvolte capacitatea 

de comunicare  corectă , logică şi civilizată în aspect oral şi scris. Noţiunea de comunicare are o mulţime 

de înţelesuri , de scopuri şi la fel de multe metode de exprimare şi manifestare. Limbajul este codul prin 

care este transmisă informaţia , acesta fiind unealta comunicării. 

Prin folosirea limbajului , fiecare persoană îşi proiectează în exterior propria imagine , deoarece 

fiecare individ are la bază achiziţii succesive , care se completează şi se îmbină unele cu altele.De aceea, 

învăţătorul trebuie să cunoască , de la început capacitatea de comunicare a fiecărui elev. 

Didactica modernă este marcată de o serie de mutaţii produse în status-ul învăţătorului , dar şi al 

elevului. Acesta se repercutează asupra relaţiilor dintre ei . Un aspect esenţial al acestor schimbări , aşa 

cum am arătat mai sus , îl reprezintă trecerea de la rolul predominant al dascălului la o participare sporită 

a elevilor în procesul de învăţare ca subiecţi activi ai propriei lor formări. Există o interdependenţă 

comportamentală învăţător- elev , pentru că  acţiunea cadrului didactic provoacă modificări la nivelul 

comportamentului elevului şi reacţiile elevului pot schimba comportamentul învăţătorului. 

Raporturile dintre învăţător şi elev nu prezintă numai o latură comportamentală. Factorul afectiv are 

o importanţă deosebită asupra randamentului intelectual al elevului. Crearea de bună dispoziţie în clasă 

reprezintă o condiţie necesară succesului scolar. Fiecare lecţie trebuie să se desfăşoare într-un climat 

afectiv pozitiv , de încurajare a fiecărui şcolar. Învăţătorul are datoria să-l înveţe pe copil să gândească, să 

comunice corect gândurile şi sentimentele,să-l ajute să-şi dezvolte personalitatea. 

Modernizarea învăţământului primar se încadrează în acţiunea de modernizare a învăţământului în 

general care constă în totalitatea eforturilor de adaptare a acestuia la ritmul rapid al dezvoltării sociale şi 

al progreselor ştiinţei şi tehnicii actuale, precum şi de cuprindere a întregului tineret într-un învăţământ 

organizat. 

Modernizarea învăţământului poate implica diversele aspecte ale activităţii sociale cum ar fi 

structurile ei organizatorice, scopul şi conţinutul ei, organizarea procesului instructiv-educativ, metode şi 

mijloace de predare, raporturile învăţător-elev. 
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 Procesul  instructiv-educativ  se prezintă ca un proces de comunicare, evenimentele implicate fiind  

emitentul în calitatea lui de sursă de informaţie , de agent, apoi de receptor, reprezentat de cel care 

percepe, înţelege, acceptă informaţia şi îşi reglează comportamentul în raport cu semnificaţia ei şi mediul 

reprezentat de contextul în care se realizează comunicarea, cu efecte asupra eficienţei acesteia. 

Din perspectiva învăţământului tradiţional, educatorul este socotit principala sursă emitentă de 

mesaje care urmează să se reflecte în sistemul receptor. Învăţământul modern stimulează interacţiunea 

efectivă între cele două evenimente  ale comunicării, elevul devenind, în condiţiile aplicării unor metode 

activ-participative şi sursă emitentă de mesaje, profesorul utilizându-le în evaluarea şi restructurarea 

activităţii de predare. 

Comunicarea didactică este de tip social, profesorul transmiţând grupului de elevi mesajul sub 

formă de informaţie, acesta prezentându-se ca un ansamblu de date  şi indicatori care modifică starea 

internă a sistemului receptor, provocând un răspuns în funcţie de sistemul emiţător. 
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SĂ VORBIM DESPRE ŢARA LUI VERB – ÎMPĂRAT 

 
Prof. MĂDĂLINA SILVIA OPREA  

Școa la Gimnazială Nr. 39 ”N.Tonitza”, Constanța 

 

 

      Comunicarea umană devine cu adevărat originală, atunci când se realizează prin intermediul 

limbajului. Spre deosebire de filologul care preferă emoţia verbală, omul de la catedră adoptă strategii 

didactice diverse, preocupat fiind întru perfecţionarea continuă a comunicării orale cu elevii săi. În 

viziunea sa, cuvântul e utilizat pentru a crea un câmp logic în planul cunoaşterii, pentru că ceea ce se 

comunică sunt cunoştinţele /informaţiile, iar pentru înţelegere e nevoie de comuniune. Şi în acest sens, se 

impune fină abilitate şi profesionalism. 

În prezent, educaţia pentru comunicare nu reprezintă în şcoală decât o slabă componentă în cadrul 

orelor de limba şi literatura română, de aceea, considerăm ca fiind necesară formarea  competenţelor de 

raportare la modelele comunicaţionale: de prezentare şi ascultare eficientă, de formare şi dezvoltare a 

echipelor, de rezolvare a conflictelor, de interacţiune în vederea rezolvării sarcinilor. 

Dezvoltarea competenţei în comunicare reprezintă un aspect esenţial pentru un comportament activ 

şi responsabil al acestora ca viitori cetăţeni. Orice membru al comunităţii trebuie să fie capabil să producă 

şi să recepteze informaţia, să comunice liber, deschis, fără teama confruntării cu o realitate pentru care nu 

este pregătit. 

Astăzi, mai mult ca oricând, la nivelul individului, dar şi în ceea ce priveşte colectivităţile în care 

acesta trăieşte, se observă o creştere explozivă a interesului pentru problematica nu doar a comunicării, ci 

a comunicării eficiente. Această extindere la nivelul teoriilor, dar, mai ales, la nivelul vieţii cotidiene, a 

produs un număr impresionant de întrebări asupra acestui fenomen – cel al comunicării –  prezent în 

experienţa noastră de zi cu zi. 

În cazul concret al alcătuirii unor microgrupuri de elevi şi al folosirii unor metode de interacţiune, 

rezultatele pot să fie modeste. Apariţia unor factori perturbatori, ca fenomenul de „chiul social” sau de 

dezindividualizare (în sensul că în grupul respectiv exista tendinţa ca doar unii indivizi să se implice în 

rezolvarea sarcinii, ceilalţi mulţumindu-se doar să privească, lăsând responsabilitatea participării în 

sarcina primilor) poate face ca principalul avantaj al metodelor de interacţiune să se piardă. Renunţarea la 

acest tip de interacţiune este de multe ori soluţia preferată, deopotrivă de elevi/ tineri si de cadrele 

didactice/ adulti. 

Prin metoda propusă în lucrarea de faţă dorim depăşirea acestei situaţii paradoxale – pe de o parte, 

nevoia de comunicare şi socializare, pe de altă parte, dinamica relaţiilor de grup, în care blocajul în 

comunicare şi conflictele de grup devin probleme aparent insurmontabile. 

Astfel, prin metoda prezentată, încercăm o apropiere de basm, pe de o parte şi de gramatică, pe de 

altă parte, aplicabilă la orele de limba şi literatura română pentru elevii de clasa a VI-a. 

După cum bine se ştie, de cele mai multe ori, gramatica reprezintă un teren arid pe care elevii 

păşesc cu mari eforturi şi  ezitări. Aşa că ne-am propus să realizăm o comunicare aparte, o apropiere a 

copiilor de verb, printr-un basm. 

Înainte de a începe trebuie să precizăm faptul că profesorul este în ipostaza magică a Sfintei 

Miercuri, cu trei negi pe nas, cocoşată şi sărăcios îmbrăcată, dar cu un glas blând, cu o privire caldă şi  cu 

o mare dorinţă de a le lumina calea Feţilor-Frumoşi şi Ilenelor Cosânzene şi de a-i ajuta pe elevi să treacă 

cu bine peste greutăţile întâmpinate în călătoria lor imaginară pe tărâmul lui Verb Împărat. 

Şi iată-ne pătrunşi în lumea fabuloasă a basmului… 

Ca orice basm şi basmul nostru începe cu a fost odată… 

 A fost odată un tărâm magic, unde creşteau copaci ale căror frunze erau reprezentate de cuvinte. 
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Astfel că, de fiecare dată când adia vântul, copacii dădeau un concert magic, căci din foşnetul lor se 

auzea:…fiind băiet păduri cutreieram/şi mă culcam ades lângă izvor…., iar dintr-un alt colţ de 

pădure…două cântece diferite, lovindu-se, amestecându-se/două culori ce nu s-au văzut niciodată… 

Un copac secular freamătă de fiecare dată…aeru-i văratic, moale, stele izvorăsc pe ceruri…iar un 

ecou răspundea… Ia, eu fac ce fac de mult,/Iarna viscolul-l ascult… 

Pe acest tărâm magic până şi apele susurau somnoroase şi îngânau melodii de muuuuult uitate de 

toţi. 

 Elevii noştri, în ipostaze care mai de care mai fabuloase, Feţi-Frumoşi curajoşi şi Ilene Cosânzene 

angelice, trebuie să ajungă la palatul lui Verb-Împărat şi să descopere marele secret deţinut de acesta. 

 Mergând pe acest tărâm, furaţi de vraja copacilor poeţi şi a florilor-scriitoare întâlnesc în drumul 

lor un dragon imens care îi roagă să-l ajute să dezlege o enigmă: De câte feluri sunt verbele?  

 Feţii noştri Frumoşi şi Ilenele Cosânzene au răspuns cu entuziasm: Verbele pot fi predicative şi 

nepredicative. Din văzduh apare Sfânta Miercuri, care le reaminteşte că verbele predicative sunt cele care 

pot forma singure un predicat, iar cele nepredicative nu pot forma singure un predicat. 

Mulţumit, dragonul le permite să meargă mai departe. 

Şi merg ei ce merg, zi de vară până-n seară (a se înţelege vreo 2-3 minute) şi ajung la o peşteră. Din 

peşteră un tunet se aude: 

 - Cine îndrăzneşte să-mi tulbure somnul? 

- Suntem noi, Feţii-Frumoşi şi Ilenele Cosânzene, vor răspunde elevii. 

- Dacă vreţi să vă las să treceţi mai departe trebuie să răspundeţi la următoarea întrebare: ce sunt 

verbele nepredicative şi de câte feluri sunt? 

Protagoniştii noştri isteţi răspund iar: verbele nepredicative sunt verbe care nu pot alcătui singure un 

predicat şi pot fi auxiliare sau copulative. 

Uimit de isteţimea copiilor, uriaşul le permite să meargă mai departe…şi iar încălecăm pe caii 

noştri imaginari şi zburăm pe un curcubeu până la palatul lui Verb-Împărat. 

Acesta era uriaş, cu multe turnuri.Pe primul turn scria moduri şi timpuri, pe al doilea conjugarea, pe 

al treilea verbe auxiliare, pe al patrulea verbe copulative, iar pe ultimul scria diateza. 

Fascinaţi de aceste cuvinte magice, copiii s-au îndreptat spre turnul verbelor auxiliare. Ajunşi aici, 

întâlnesc o capcană: o secure uriaşă va cădea dacă elevii nu vor răspunde la  întrebarea: ce sunt verbele 

auxiliare? 

Curajoşii noştri răspund: verbe care ajută la formarea unor moduri şi timpuri compuse. 

Scapă de pedeapsă şi merg mai departe…Ajung în faţa unei uşi metalice uriaşe, cu un zăvor imens. 

Ca să poată deschide această uşă trebuie să răspundă la următoarea întrebare: Care sunt verbele auxiliare? 

Aceştia răspund: a fi, a vrea şi a avea. Bucuroşi de succesul obţinut, copiii trec de uşă şi ajung într-

un coridor în care se aflau alte trei uşi: 

 Uşa camerei de aur: verbul A FI; 

 Uşa camerei de argint: verbul A AVEA; 

 Uşa camerei de bronz: verbul A VREA. 

Ca să poată intra în camera de bronz Feţii-Frumoşi şi Ilenele Cosânzene sunt supuşi unei probe: ce 

valoare poate avea verbul a vrea? 

 Elevii trebuie să dea exemple după cum urmează: 

- valoare predicativă: Fata aceea vrea o carte SF. 

- valoare de verb auxiliar: Voi învăţa după ce ajung acasă. 

Camera de bronz era fascinantă: potire, cufere, statui, toate din bronz, împodobeau camera. În 

mijlocul camerei se afla un cufăr uriaş pe care scria: deschide-mă! 

Copiii au deschis cufărul, iar din el a ieşit un pitic bătrân….bătrân, care le oferă copiilor informaţii 

despre verbul a vrea, drept mulţumire pentru că l-au eliberat. 
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Verbul a vrea ajută la formarea: 

 Modului indicativ, timp viitor: voi citi, vei citi, veţi citi, etc. 

 Modului indicativ, timp viitor anterior: voi fi citit, vei fi citit, va fi citit etc.     

Prinzând curaj în urma trecerii cu succes a acestei probe, protagoniştii noştri merg mai 

departe spre camera de argint, camera verbului a avea. Şi aici trebuie să rezolve o enigmă adânc 

sculptată la intrarea în camera de argint: ce valoare poate avea verbul a avea? 

Elevii trebuie să dea exemple după cum urmează: 

- valoare predicativă: Fata aceea are ochi frumoşi. 

- valoare de verb auxiliar: Aş citi o carte poliţistă, dar nu am timp.   sau 

                    Am citit o carte captivantă. 

Ajunşi aici, un spiriduş ghiduş îi ajută să afle mai multe despre verbul a avea. Astfel, află că acest 

verb auxiliar ajută la formarea: 

 Modului indicativ, timp perfect compus: am citit, ai citit, a citit, am citit, aţi citit, au citit. 

 Modului indicativ, timp viitor popular: am să citesc, ai să citeşte, are să citească etc 

 Modului condiţional-optativ, timp prezent: aş citi, ai citi, ar citi etc. 

 Modului condiţional-optativ, timp perfect: aş fi citit, ai fi citit, ar fi citit etc. 

Din ce în ce mai încrezători în puterile lor, Feţii –Frumoşi şi Ilenele Cosânzene ajung la uşa camerei 

de aur: măreţul verb a fi. Cheia fermecată din uşă deschide uşa numai dacă ei răspund la următoarea 

întrebare: ce valori poate avea verbul a fi? 

Protagoniştii noştri fac faţă cu brio provocării - verbul a fi poate avea: 

- valoare predicativă : Copiii sunt din Constanţa. 

- valoare copulativă: Copiii sunt isteţi. 

- valoare auxiliară: Să fi citit mai mult, luam notă mai mare. 

   Intraţi în camera de aur, copiii văd un cufăr splendid. Nerăbdători, îl deschid. Din cufăr sare un 

geniu atotştiutor, care le dezvăluie copiilor tot ce ştie despre verbul a fi. 

Astfel, ei află că acest verb ajută la formarea: 

 Modului indicativ, timp viitor anterior: voi fi citit, vei fi citit, va fi citit etc 

 Modului condiţional – optativ, timp perfect: aş fi citit, ai fi citit, ar fi citit etc 

 Modului conjunctiv, timp perfect: să fi citit 

 Modului infinitiv, timp prezent: a fi citit. 

După ce reuşesc cu succes să treacă toate probele, Feţii-frumoşi şi Ilenele Cosânzene se îndreaptă 

spre camera de diamant, unde se află însuşi Împăratul Verb. Acesta, încântat de isteţimea protagoniştilor 

noştri, le spune marele secret: EU SUNT NUCLEUL COMUNICĂRII. 

Trebuie să amintim faptul că pe drum spre camera lui Verb-Împărat protagoniştii noştri o întâlnesc 

pe Prinţesa-Conjugare, pe nepoţeii lui Verb împărat, Modurile şi Timpurile, pe Regina- Diateza… 

Dar aceasta, dragii noştri, este altă poveste…. 

 

ÎN LOC DE CONCLUZIE  

 

În actul de predare-învăţare, profesorul apelează la diferite situaţii de comunicare pentru a îmbunătăţi 

exprimarea orală a elevilor, dar şi prin utilizarea conceptelor operaţionale recomandate de programa 

şcolară. Aportul său vizează poziţia sa de organizator, controlor, sufleur, participant, resursă, tutore. 

Menirea sa este de a facilita şi modera învăţarea, de a-i ajuta  pe elevi să înţeleagă, să explice şi să 

argumenteze puncte de  vedere generale şi proprii,  de a conştientiza rolul dialogului, al evaluării şi al 

autoevaluării, de a forma deprinderi de muncă în echipă, de a forma deprinderi întru cuantificarea 

progresului în învăţare. Succesul didactic depinde numai şi numai de măiestria profesorului în a crea 

acele situaţii de comunicare pe care le impune, într-un anume moment, ora de limba şi literatura română. 
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VALENŢE FORMATIVE ŞI INFORMATIVE  

ÎN LECTURA UNUI BASM ROMÂNESC  
 

 prof. înv. primar, doctor în filologie SIMONA PALASCA 

Şcoala Gimnazială Nr. 30 ,,Gheorghe Ţiţeica”, Constanţa 

 

 

Lucrarea de faţă este o discretă invitaţie asupra selecţiei textelor propuse elevilor în ora de lectură la 

clasa a IV a. Orice text este ,,informativ” pentru că aduce un plus de informaţie şi ,,formativ” pentru că 

formează deprinderea de lucru individual, respectiv exersarea actului citirii şi munca cu dicţionarul. 

Lucrurile se schimbă însă când vorbim despre formarea unor atitudini, aşa că este necesară căutarea unor 

texte care să satisfacă ambele tipuri de valenţe. Căutând un astfel de text ne-am oprit asupra unui valoros 

basm românesc, Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, de Petre Ispirescu. Şi cine poate să 

conteste importanţa basmului când, atât la ciclul gimnazial, cât şi în liceu, elevii sunt invitaţi să intre în 

lumea imaginară, dar plină de învăţăminte a textelor populare?  

Căutând valenţele informative în lectura acestui basm, putem nota faptul că textele de o frumuseţe 

inconfundabilă a basmelor populare româneşti oferă informaţii privind mentalitatea populară românească, 

cu privire la anumite aspecte: ideea inexistenţei nemuririi, întruchiparea frumuseţii absolute (Ileana 

Cosânzeana), a puterii absolute (Făt-Frumos) sau obţinerea dorinţelor personale prin efort propriu. Textul 

basmului aduce informaţii privitoare la structura unui basm şi împletirea elementelor reale cu cele 

fantastice, oferă modele de comportament demne de urmat. Prin textul basmului se valorifică valorile 

populare româneşti, contribuindu-se la cunoaşterea  lor, ceea ce poate conduce la dorinţa de păstrare a 

autenticităţii. Basmul oferă de asemenea siguranţa unei lecturi fără implicaţii negative (cu atenţia 

necesară la volumul de basme citit) şi aduce răspunsuri parţiale unor întrebări existenţiale, pe care elevii 

încep să le exprime: ex. Nu există tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, omul este muritor! 

Inventarul valenţelor formative este mult sporit: se exersează actul citirii, se explică noile cuvinte cu 

ajutorul dicţionarului, se formează deprinderea de lucru individual, se dezvoltă afectivitatea cognitivă şi 

curiozitatea epistemică; se formează competenţe de comprehensiune şi interpretare, se asigură 

continuitatea cu orele de Limba română din gimnaziu şi liceu. Lectura unui basm dezvoltă fără îndoială 

imaginaţia şi creativitatea, se formează  comportamente şi atitudini corecte, se trezeşte interesul pentru 

lectură. Elevii descoperă plăcerea amănuntului şi a lecturii corecte, învaţă tehnicile muncii cu cartea, atât 

de necesare în întreaga instruire viitoare. 

Propunem în cele ce urmează exemplificarea punctelor de vedere la care am ajuns, prin prezentarea 

unor momente semnificative din  proiectul acestei lecţii, la clasa a IV a, lecţie pe care am încadrat-o fără 

doar şi poate în tipul: formare de priceperi şi deprinderi cu următoarele obiective operaţionale: 

O1: să citească în mod conştient, corect, fluent şi expresiv basmul Tinereţe fără bătrâneţe şi 

viaţă fără de moarte, de Petre Ispirescu; 

O2: să explice noile cuvinte din textul basmului, cu ajutorul dicţionarului; 

O3: să desprindă semnificaţii de detaliu din basmul  menţionat, în vederea adoptării  unui 

comportament adecvat; 

O4: să analizeze secvenţe solicitate din acest basm, pe baza unui algoritm de lucru, diseminând 

elementele reale de cele imaginare; 

O.A.:  Stimularea interesului şi a plăcerii unei lecturi corecte, precum şi a imaginaţiei creative; 

Strategii didactice la care am apelat sunt: conversaţia, exerciţiul, lectura explicativă, munca 

independentă, problematizarea (metode şi procedee) şi  CD, CD-player, planşe didactice (scene din 

basm), textul integral al basmului, cutiuţa cu secrete, dicţionare (mijloace de învăţământ).   
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Considerăm că punctul forte al lecţiei îl constituie aducerea în actualitate a basmului, prin crearea 

unui algoritm de lucru, care să-i permită şcolarului de clasa a patra familiarizarea cu modalităţi de analiză 

a unor fragmente, respectând în acelaşi timp tipul de text, dar şi particularităţile de vârstă. Algoritmul 

propus este simplu şi, după prezentarea lui,  se poate demonstra analiza unui fragment de către învăţător, 

cu punctarea paşilor de lucru:                                                                                                                                                                                             

1. Citim expresiv fragmente indicate. 2. Explicăm cuvinte necunoscute din basm. 3. Desprindem 

învăţăminte din fragmentul citit. 4. Stabilim care sunt elementele fantastice şi cele reale din basm. 

Exemplul 1: alineatul  care conţine promisiunea tatălui la naşterea lui Făt-Frumos: 

,,-Taci, dragul tatei, zice împăratul, că ţi-oi da împărăţia cutare sau cutare. Taci, fiule, că 

ţi-oi da soţie pe cutare sau cutare fată de împărat şi alte multe d-alde astea. În sfârşit, dacă văzu 

şi văzu că nu tace, îi mai zise: Taci, fătul meu, că ţi-oi da Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără 

de moarte.” 

După ce se explică sensul pronumelui (adjectiv în cazul nostru) nehotărât, ,,cutare”- pronume care 

înlocuieşte un nume pe care nu vrem sau nu putem să-l numim, putem purta o discuţie în legătură cu 

promisiunea făcută: Ce i-a promis împăratul la naştere fiului său? Ce este Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă 

fără de moarte? (este un loc imaginar); De ce nu şi-a ţinut el promisiunea? (a promis ceva ce nu putea 

face). Se trage concluzia că este bine Să nu promitem ceva ce nu putem face! Se extrag apoi elemente 

reale şi fantastice din fragment: real: naşterea unui copil; primele promisiuni; fantastic: un copil care 

plânge şi se face auzit din burta mamei; ultima promisiune; 

Exemplul 2: alineatul în care Făt-Frumos îi cere tatălui să-şi împlinească promisiunea: 

,,Tată, a venit vremea să-mi dai ceea ce mi-ai făgăduit la naştere. Auzind aceasta, 

împăratul s-a întristat foarte şi i-a zis: 

-Dar bine, fiule, de unde pot eu să-ţi dau un astfel de lucru nemaiauzit? Şi dacă ţi-am 

făgăduit atunci, a fost numai ca să te împac. 

-Dacă tu, tată, nu poţi să-mi dai, apoi sunt nevoit să cutreier toată lumea până voi găsi 

făgăduinţa pentru care m-am născut.” 

Se explică cuvintele: a făgădui- a promite; făgăduinţă-promisiune; să cutreier- să străbat, să colid; 

Se poartă discuţie pe marginea textului: Cum şi-a motivat împăratul promisiunea? Ce a hotărât să 

facă Făt-Frumos? Se trage concluzia: Să fim hotărâţi atunci când acţionăm! Fragmentul conţine 

elemente reale: discuţia tată-fiu, dar şi fantastice: cele două personaje, Făt-Frumos şi împăratul; 

Exemplul 3: alegerea calului: 

,,Apoi, Făt-Frumos se duse în grajdurile împărăteşti unde erau cei mai frumoşi armăsari 

din toată împărăţia, ca să-şi aleagă unul. Dar, cum punea mâna şi apuca pe câte unul de 

coadă, îi trântea, şi astfel toţi caii căzură. În sfârşit, tocmai când era să iasă, îşi mai aruncă 

ochii o dată prin grajd, zărind într-un colţ un cal răpciugos şi bubos şi slab, se duse şi la 

dânsul, iar când puse mâna pe coada ui, el îşi întoarse capul şi zise: 

-Ce porunceşti, stăpâne? Mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a ajutat să ajung ca să mai puie 

mâna pe mine un voinic.” 

După explicarea cuvintelor: armăsar- cal mascul, tânăr; răpciugos- slab, neîngrijit, bolnav, bătrân, 

purtăm o discuţie pe marginea textului: De ce a hotărât Făt-Frumos să-şi ia un cal cu el? Cum de nu s-a 

păcălit în grajdul împărătesc? Ce l-a sfătuit calul? Concluzionăm: Să ne alegem prieteni adevăraţi în 

viaţă! Basmul ne învaţă să distingem între esenţă şi aparenţă: Nu ne lăsăm păcăliţi de prima impresie! 

Între faptele reale menţionăm: existenţa unui grajd cu armăsari şi fantastice: puterea extraordinară a lui 

Făt-Frumos; Calul care vorbea cu stăpânul lui. 

Exemplul 4: cele trei probe: moşia Gheonoaiei, moşia Scorpiei, pădurea întunecată cu lighioane; 

Se explică noile cuvinte: scorpie-monstru feminin cu mai multe capete, care scoate flăcări pe nări; 

gheonoaie-arătare fantastică. Discuţie despre comportamentul eroului: Cum învinge Făt-Frumos forţele 
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rele?  Cum se comportă el în luptă? Învăţăm că trebuie să Ne străduim să trecem de problemele pe care 

le avem, indiferent de cât de grele sunt ele! Descoperim elemente reale: ţinuturile prin care trecea Făt-

Frumos: câmpii, dealuri, păduri şi fantastice- personajele: Gheonoaia, Scorpia. 

Exemplul 5: trecerea în Valea Plângerii: 

,,Petrecu acolo vreme uitată, fără a prinde de veste, fiindcă rămăsese tot aşa de tânăr, ca 

şi când venise. Trecea prin pădure, fără să-l doară măcar capul. Se desfăta în palaturile cele 

aurite, trăia în pace şi în linişte cu soţia şi cumnatele sale (...) dar, într-o zi, se luă după un 

iepure, dete o săgeată, dete două şi nu-l nimeri (...) dară nefericitul, în învălăşeală, nu băgase 

de seamă că, alergând după iepure, trecuse în Valea Plângerii.” 

După citirea cu intonaţie a fragmentului, se explică cuvintele: se desfăta- petrecea, se distra; are loc 

o discuţie pe marginea conţinutului fragmentului: Ce regulă a zânelor a încălcat Făt-Frumos? Cum a 

trecut Făt-Frumos în Valea Plângerii? Învăţăm din text că: Atunci când încălcăm o regulă, vom suporta 

consecinţele! Extragem elemente reale: existenţa unui loc în natură de o frumuseţe uimitoare; 

posibilitatea de a se vâna în pădure şi imaginare- zânele de la palat, Valea Plângerii. 

Ataşăm expunerii noastre şi câteva lucrări realizate de elevii clasei, care reprezintă dovada unei 

valenţe formative de necontestat a basmului, aceea de a dezvolta fără îndoială, imaginaţia şi creativitatea 

elevilor.  

 

      
       În căutarea palatului                           Secvenţe principale                          Valea Plângerii 

       

       
      Pe moşia Gheonoaiei                        Drumul spre palat                         Pe moşia Scorpiei 

            

În concluzie, ne situăm de partea celor  care consideră (şi nu sunt puţini) că basmul popular 

românesc este, fără îndoială, o lectură potrivită pentru elevii clasei a patra, cu marea condiţie să fie corect 

şi complet abordat de către profesori la clasă. Suntem convinşi de faptul că toate creaţiile populare 

româneşti oferă elevilor atât cunoaşterea aprofundată a limbii române, dar şi modele demne de urmat, 

atunci când sunt prezentate corect din punctul de vedere al didacticii specialităţii. 
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LIMBAJ, COMUNICARE, LECTURĂ  

PENTRU PREȘCOLARI ȘI ȘCOLARII MICI 
 

Prof. KONTA TEREZIA DOINA, profesor metodist 

Casa Corpului Didactic Maramureș 

 

 

Formările prin CCD sunt  prilej de reflecție: de a ne analiza/ autoanaliza, de a ne întreba și, 

totodată, de a răspunde la câteva întrebări despre modul în care pot fi organizate și desfășurate 

activitățile de formare. Care e relația cea mai eficientă între formator și formabil? Care sunt strategiile 

cele mai eficiente în salvarea adultului de la rutină? Care sunt ipostazele formatorului eficient în 

educația adulților? 

 Despre ipostazele noastre, ale formatorilor programului de formare continuă Limbaj, 

comunicare,lectură pentru preșcolari și școlarii mici,  acreditat de către Casa Corpului Didactic 

Maramureș prin OM 3905/18.07.2014,  voi încerca să surprind câteva idei. 

 

În calitatea sa de organizator şi furnizor de programe de formare continuă pentru personalul didactic 

din învăţământul preuniversitar, Casa Corpului Didactic Maramureș oferă o multitudine de alternative 

educaționale care contribuie la construirea identității profesionale a acestora. Luând în considerare 

dinamica profesiilor didactice și a competențelor cadrelor didactice pe care trebuie să le exercite în 

activitatea didactică, pentru a oferi elevilor servicii educaționale moderne, diversificate și centrate pe 

nevoi reale de dezvoltare, nu putem discuta despre o îmbunătățire/dezvoltare a calificării acestora fără a fi 

corelată cu dorința fiecăruia de schimbare. Acesteia trebuie să-i asociem noi repere de gândire, 

comportament și atitudine față de cerințele educaționale actuale naționale și europene. Fără acțiunea 

cadrelor didactice educația nu poate fi schimbată, fără corp profesoral bine pregătit nu putem vorbi despre 

rezultate remarcabile în munca cu elevii. Pregătirea/ formarea  cadrelor didactice constituie elementul 

esenţial în dobândirea de noi experiențe profesionale care înglobează un set de cunoştinţe şi competenţe 

structurate pe standarde profesionale. 

Pornind de la premisele descrise mai sus, lucrarea abordează aspecte ce descriu preocupările 

instituției în vederea abilitării cadrelor didactice din învățământul preșcolar și primar de a proiecta, 

organiza, desfășura și evalua activități didactice care vizează dezvoltarea competențelor de comunicare 

orală, educarea limbajului și stimularea gustului pentru lectură la preșcolarii și școlarii mici. 

a) Nevoia formării în domeniul dezvoltării limbajului, comunicării și abilităţilor de ”lectură”ale 

preșcolarilor și școlarilor mici 

Realizarea unei cercetări privind nevoia de formare a cadrele didactice cu privire la dezvoltarea 

unor competențe specifice dezvoltării limbajului și comunicării cu copiii preșcolari și școlarii mici  au 

constituit punct de plecare în fundamentarea ofertei unui astfel de program. 

Utilizând drept instrumente de lucru analiza documentelor alcătuite de inspectorii de specialitate din 

învățământul preșcolar și cel primar, respectiv investigarea cadrelor didactice prin chestionar, s-au putut 

concluziona următoarele:  

 există cadre didactice interesate să-și dezvolte competențe de receptare a mesajului oral ale 

preșcolarilor și școlarilor mici, respectiv de educare a limbajului acestora; 

 există  cadre didactice interesate să însușească tehnici pentru dezvoltarea abilităților de  lectură 

orală ale preșcolarilor și școlarilor mici 

 există interes de a dobândi tehnici de formare, la preșcolari și la școlarii mici,a competențelor de 

comunicare orală sau bazată pe limbaj intern, a capacității de comunicare nonverbale și paraverbale. 
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Pornind de la concluziile anchetei, s-a putut elabora programa programului de formare continuă. 

Conținuturile programului de formare abordează aspecte ce fac referire la  rolul cărții și a ilustrațiilor în 

viața copilului; inițierea în tehnicile de citire ale ilustrațiilor din cărțile pentru copii, organizarea unor 

activități atractive cu cartea utilizând biblioteca grupei, Centrele de documentare și Informare etc. 

Tematicile programului cuprind următoarele conținuturi: 

 Cartea în grădiniță; 

 Noi și „Casa Cărților”; 

 Metode de educare și dezvoltare a limbajului, comunicării și a abilităților de lectură la preșcolari 

și școlarii mici; 

 Bune practici în formarea competențelor de ”citit”  în grădiniță. 

Tipurile de activităţile propuse de program pentru atingerea obiectivelor de formare au caracter 

pragmatic și i-au în considerare inițierea grupului țintă în crearea de instrumente specifice dezvoltării 

gustului de lectură, în proiectarea unor activități curriculare adecvate pentru formarea competențelor de 

receptare a mesajului oral al preșcolarilor și școlarilor mici, respectiv pentru educarea limbajului și 

comunicării acestora.    

b) Derularea activităților de formare ale programului Limbaj, comunicare,lectură pentru 

preșcolari și școlarii mici 

Debutul primei serii de formare a avut loc în luna noiembrie 2014, programul de formare având un 

remarcabil ecou în rândul dascălilor din mediul preșcolar și primar fiind apreciat datorită valorii sale 

didactice formative și științifice. Până în prezent s-au derulat patru serii de formare, programul fiind 

absolvit de către 250 formabili din învățământul preșcolar și primar. 

În cadrul activităților de formare desfășurate, cursanții găsesc răspunsuri la următoarele întrebări: 

 De ce este nevoie să dezvoltăm competențele de lectură copiilor de vârstă preșcolară și pentru 

școlarii mici? 

 Cum stimulăm interesul acestora pentru lectură?  

 Ce cărți „citesc”copiii preșcolari și școlarii mici? 

 În ce măsură pot fi ajutați copiii de vârstă preșcolară să relaţioneze cu textul/imaginea şi să 

înţeleagă ceea ce ”citesc”? 

Dintre activitățile practice ale programului,în care sunt antrenați cursanții, amintim: 

 exerciții de prezentare a cărților în vederea formării deprinderii cadrelor didactice de a crea 

povești scurte, originale, cu ajutorul imaginilor ilustrative 

pentru a stimula capacitatea de exprimare verbală a 

copiilor; 

 exersarea tipurilor/tehnicilor de lectură (clasică, pe 

secvențe, prin descoperire, prin desfășurare, poezia) în 

scopul facilitării exprimării corecte a copiilor și dezvoltării 

limbajului acestora; 

 deprinderea cursanților de a aranja cărțile în 

sectorul Bibliotecă al grupei; 

 elaborarea unor secvențe pedagogice adecvate 

lecturii desfășurată în Centrele de Documentare și 

Informare (CDI) din grădinițe/școli; 

 deprinderea cursanților de a aranja cărțile dintr-un CDIdupă sistemul Margarete; 

 elaborarea unor secvențe pedagogice adecvate animării lecturii de plăcere desfășurate în CDI  

pentru a dezvolta gustul pentru lectură al copiilor preșcolari și a școlarilor mici; 
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 însușirea noțiunilor legate de motivație și exersarea tehnicilor ce activează motivația preșcolarilor 

și a școlarilor mici de  „lectura/citi”; 

 selectarea conținututilor şi a metodelor de natură să stimuleze interesul şi motivaţia elevilor pentru 

lectură; 

 utilizarea metodelor de comunicare orale expozitive în activitățile cu preșcolarii/școlarii mici; 

 aplicarea noilor tehnici de citire a unei ilustratii într-o lecție de lectură după imagini/ilustrații; 

 aplicarea metodelor de comunicare interogative și a celor bazate pe limbajul intern sau cele de 

comunicare scrisă în proiectarea unor activități didactice de stimulare a gustului pentru lectură;  

 proiectarea  unei lecții de comunicare orală utilizând metode și tehnici didactice centrate pe elev; 

 optimizarea predării utilizând modelului de gândire critică și învățare eficientă – ERE. 

c) Ipostaze ale formatorilor programului 

Rolul formatorilor acestui program este esențial pentru îmbogățirea pregătirii/perfecționării cadrelor 

didactice, oferindu-le sprijin în vederea înzestrării cu cele mai actuale și moderne achiziții, cu cele mai  

eficiente tehnici intelectuale și practici specifice limbajului, comunicării și lecturii. Însă dincolo de aceste 

acțiuni considerăm extrem de importantă dăruirea și implicarea acestora pentru a produce o schimbare în 

comportamentul formabililor, în gândirea și atitudinea lor, 

ajutându-i să-și depășească temerile, clișeele și stereotipurile 

didactice. Din experiența noastră, am constatat că pentru a 

schimba mentalități și atitudini colegilor noștri formabili, 

cunoștințele profesionale și cultura de specialitate nu este 

suficientă, acestora adăugându-li-se abilități de a fi receptiv 

la experiențele și nevoile cursanților, credibil, angajat și 

entuziasmat, într-un cuvânt DĂRUIT. În acest sens, relația 

formator – formabil o considerăm eficientă dacă armonizăm 

următoarele roluri: inițiator, organizator,facilitator, 

conceptor, căutător, cercetător, cotitor,altruist, mesiani, jurnalist, evaluator, OM. 

Multiplicarea experienţei duce la naşterea/renaşterea ideii de necesitate a schimbării de viziune 

asupra dezvoltării limbajului, comunicării orale și a lecturii preșcolarilor și școlarilor mici. De aceea, 

situația ideală este cea de simbioză, de învățare permanentă, reciprocă. Formatorul este dator, la rândul 

său, să fie, permanent, formabil. Ca să schimbăm ceva la formabili, trebuie să se schimbe permanent ceva 

în noi, formatorii. Iată câteva virtuți ale formatorului eficient: bun profesionist, bun metodist, bun 

psiholog, bun organizator, bun orator, bun ,,actor”. 

d) Concluzii 

Formabilii absolvenți ai celor patru serii derulate până în prezent consideră programul având un 

nivel de noutate ridicat, au apreciat ca fiind foarte bună comunicarea, calitatea informației, metodele și 

tehnicile și aplicațiile interactive utilizate, exemplele de bună practică împărtățite.  

Per ansamblu, atât aspectele pozitive, constructive, cât și cele negative ( în număr extrem de mic) 

referitoare la  activitățile derulate constituie subiect de analiză astfel încât împreună, toți cei implicați în 

derularea programului să găsim revizuiri sau îmbunătățiri ale activităților.  
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Abstract 

Argumentative text constitutes an act of communication to the centred on the attitude, the purpose 

being to persuade the receiver with respect to the validity of the claimed author. Structure comprises a 

general finding, arguments and a conclusion. It can be approached methodologically in primary school 

through: textual and discursive coordinates. 

Modelul comunicativ-funcțional în didactica limbii și literaturii române în clasele primare impune 

extinderea problematicii textului dincolo de frontierele literarului. Fiind dimensiunea procesual-

operațională a componentei verbale a competenței de comunicare, textul trebuie să răspundă unor 

imperative sociale în vederea posibilității integrării cunoștințelor în spațiul comunicării efective prin: 

cunoașterea și utilizarea regulilor și procedeelor care asigură organizarea generală a unui text, coerența 

între părți, structura narativă, descriptivă, argumentativă și explicativă a textelor.  

Construcția comunicării și corelarea cu practica rațională și funcțională a limbii în clasele primare 

se realizează la nivel practic și necesită noi abordări metodologice a textului în vederea facilitării 

comunicării. Ancorarea acestor activități de comunicare în lectura unor texte și analiza lor permite 

deschiderea perspectivelor către producerea mesajelor coerente. Din aceste considerente, tipologiile 

textelor caută noi criterii  pentru extinderea conceptului de text.  

 O cale de comunicare a cunoștințelor asumate ca opinabile constituie una din condițiile unui 

schimb logic de informații între elevi, dar și identificarea unei cunoașteri demonstrative, care are 

întotdeauna  ca rezultat adevăruri necesare. Astfel, în funcție de criteriul structurii textuale dominante,    

J-M. Adam [apud 3] prezintă o nouă tipologie a textelor, în care se regăsește și textul argumentativ. 

Dimensiunea definitorie a textului argumentativ. 

Textul argumentativ, după Camelia Gavrilă [2], este un discurs orientat spre convingerea unui 

auditoriu/interlocutor/destinatar, caracterizat prin asumarea de către locutor a unui punct de vedere în 

legătură cu o temă, pe care o susține într-o manieră rațională.Textul argumentativ este specific 

domeniului științific, dar și a celui didactic și jurnalistic. 

Textul argumentativ reprezintă un act de comunicare centrat pe funcţia conativă, scopul urmărit 

fiind de a-l convinge pe receptor cu privire la validitatea punctului de vedere susţinut de autor[1].  

Textul argumentativ (Ioana Ursu), în domeniul didactic, este un proces de interacțiune între sursă și 

receptor, în cadrul căreia are loc expunerea unor teze, susținerea loc cu suporturi raționale, analiza unor 

teze contrarii și evaluarea concluziei[apud1].  

Textul argumentativ are ca trăsătură definitorie persuasiunea – adeziunea la ideile expuse. 

Dimensiunea structurală a textului argumentativ: 

Orice text argumentativ cuprinde, de obicei, o constatare generală (care poate fi, eventual, o 

afirmaţie cu caracter general, care trebuie susţinută prin demonstraţie), argumentele aduse de autor în 

sprijinul sau împotriva constatării enunţate şi o concluzie (sinteză a opiniilor exprimate). Sintetic, aceste 

componente pot fi reprezentate astfel [1],[2],[3]:  

1. Premisa (ideea susţinută de autor) răspunde la întrebarea „ce vrea să demonstreze autorul său?”. 

Ea poate fi explicită, când este enunţată foarte clar de către autor – cel mai adesea la începutul sau la 

finalul textului, în această ultimă situaţie apărând sub forma unei concluzii a ideilor exprimate pe 
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parcursul întregului discurs, sau implicită, când se deduce din scopul general urmărit în ansamblul 

argumentaţiei.  

2. Argumentele ilustrate cu exemple. Pentru a-şi demonstra teza, autorul face apel la argumente pro 

sau contra tezei argumentate. Argumentele trebuie să fie solide, formulate clar şi ordonate logic pentru a 

justifica teza şi a convinge receptorul. În comunicarea scrisă, fiecărui argument îi corespunde un paragraf 

distinct. Argumentele pot fi însoţite de contraargumente, care conferă întregului discurs un plus de 

precizie şi de viabiliate/credibilitate. Formularea argumentelor se realizează cu ajutorul unor structuri de 

tipul: consider că..., deoarece/ fiindcă/ întrucât/pentru că..., mă interesează, îmi place, îmi stârneşte 

interesul..., deoarece. De asemenea, se pot utiliza structuri lexicale cu rol emfatic şi persuasiv: 

bineînţeles, în mod sigur, în mod evident, cert este că... Exemplul permite ilustrarea unui argument al 

tezei. Dacă argumentul conţine o referinţă generală, exemplul expune întotdeauna un caz particular. 

Exemplele pot fi reluate prin: apelul la experienţa personală, preluarea unor opinii credibile, de autoritate, 

citarea unor surse de referinţă, invocarea utilităţii problematicii abordate.  

3. Concluzia rezumă demersul argumentativ.  

Ordonarea părţilor componente ale textului argumentativ se realizează cu ajutorul unor elemente 

conectoare (adverbe, locuţiuni adverbiale, conjuncţii sau locuţiuni conjuncţionale, structuri verbale) care 

exprimă diferite raporturi – conectori: 

- ordinea ideilor sau a faptelor:în primul rînd, în al doilea rînd, mai întîi, în altă ordine de idei, în 

plus, apoi, pe de altă parte etc; 

- exemplificare: de exemplu, de pildă, anume, să luăm în considerare;  

- explicare: adică, altfel spus, mă refer la, vreau să spun, de fapt;  

- comparație: la fel cu, în comparație cu, tot așa ca etc,;  

- opoziţie: dar, or, totuşi, cu stoate acestea, în schimb, din contră, de fapt, în realitate;  

- concesie: chiar dacă, cu toate acestea, totuşi, să admitem totuşi;  

- cauzalitate: pentru că, fiindcă, deoarece, căci, având în vedere, dat fiind că, din moment ce, de 

aceea;  

- consecinţă: deci, în consecinţă, ca urmare, ceea ce implică, de unde decurge, ceea ce antrenează, 

ceea ce ne trimite la, ceea ce produce, de frica, de teama;  

- concluzia: pentru ca, ca să, în speranţa că, la urma urmei, în consecinţă[1].  

Dimensiunea metodologică a textului argumentativ 
 Metodologia predării textului argumentativ se axează pe două coordonate: textuală și discursivă. 

 Coordonata textuală denotă specificul structural al textului argumentativ și desprinderea părților 

opinie-dovezi într-un text. Specificul predării textului argumentativ în clasele primare, este propus de 

Norel M.[apud 3] și se realizează prin următoarele întrebări: 

Întrebări specifice În casa bunicilor, de Ionel Teodoreanu 

 Cine argumentează? 

 Ce argumentează? 

 Pe cine dorește să convingă? 

 Cui i se opune? 

 De ce? 

Cine trebuia să meargă la bunici? 

Ce făceau copii, de obicei, când erau la bunici? 

Cui ar dori ei să demonstreze că sunt prizonierii bunicilor? 

Ce condiții trebuie să fie respectate? 

De ce? 

 Coordonata discursivă. Argumentarea unui punct de vedere personal apare la toate disciplinele, 

începând cu argumentarea implicită și terminând cu argumentații explicite.  

 Etapele unei argumentări coerente și corecte sunt: 

1. Determinarea poziției pro sau contra față de teza ce urmează a fi argumentată. 

 Eu consider ideea ca... 

 Eu nu sunt de acord că... 
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2. Prezentarea argumentelor. Argumentarea poate pleca de la: 

- Justificarea prin cauză; 

- Probarea cu fapte; 

- Argumentarea practică; 

- Demonstrații. 

 3. Revenirea la teza principală.Concluzii (care prezintă acțiuni, aprecieri, fapte). 

 În concluzie pot să afirm... 

În ajutor elevilor vine banca lexicală a textului argumentativ, ce facilitează actul creativ al 

argumentării ( Pamfil A.)[3]: 

Banca lexică a textului argumentativ 

Opinia Dovezile 

Personajul/cartea/povestea susține... 

Eu cred/eu consider/eu susțin că 

personajul/ povestea este... 

După părerea mea/ în opinia mea 

personajul/cartea/povestea este... 

Cred/spun acest lucru pentru 

că/deoarece.... 

Când spun acest lucru mă gîndesc la... 

Când afirm acest lucru am în vedere în 

primul rând..., în al doilea rând... 

 Exemple de sarcini didactice: 

Subiectele lecției: Situațiile de comunicare 

1.La Polul Nord, după Marin Sorescu Delfinii dau dovadă de intelegență,cînd... 

Pădurea se înveselește primăvara, deoarece... 

2. Copiii și păsărelele, după Eugen Jianu Expresia Norocu-i după cum și-l face omul, se 

explică prin... 

3.Cheița, după Mircea Sîntimbreanu Argumentați fapta lui Petrică din text? 

4.Atelier de lectură Spuneți-vă părerea! Prepelița și puii sunt înzestrați 

cu însușiri omenești? 

5.Despărțirea de Ipotești, după Boris Crăciun. Spuneți- vă părerea! Ce efect se obține asupra 

povestirii prin folosirea comparației 

(Smărăndița(...)plângea ca o mireasă). 

  

Textul argumentativ, abordat din perspectivă didactică, poate fi circumscris în funcție de valențele 

formative și de accesiblitate. Cuantificarea la problematicile componentei verbale a competenței de 

comunicare se specifică prin claritatea structurii textuale, domeniul referențial al textului și interesul 

pentru subiectul abordat.  
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Creativitatea este, în primul rând, o abordare pozitivă, care ne ajută să trecem peste obstacole, ba 

chiar să le transformăm în oportunități. Prin abordări creative putem crește procentul de promovabilitate 

într-o instituție, putem să direcționăm elevii către opțiuni profesionale pe care nu le luaseră în calcul, 

putem diversifica resursele bibliografice pe care le folosim la clasă, putem ilustra prin situații practice 

planul de curs. Creativitatea este mai mult decât imaginație sau îndemânare, este imaginația pusă la lucru 

pentru obiective practice, este calitate din punct de vedere formal/informal.  Ceea este valoros în sine în 

domeniul literaturii sau artelor și meșteșugurilor – de la pictură la origami, câștigă valoare creativă dacă 

folosește unui scop sau dacă ajută la rezolvarea unei situații. Creativitatea este mai mult decât 

ingeniozitate, mai mult decât soluții tehnice inovative care aduc un plus într-un domeniu. Creativitatea 

presupune colaborare și generozitate, disponibilitatea de pune la îndoială bineînțelesuri și stări de fapt, în 

favoarea progresului.  

Cu toate că, de cele mai multe ori, există anumite piedici sau obstacole în a promova creativitatea, 

se recomandă principii de bază în demararea acestui proces. Dacă ar fi să le exprimăm sub formă de 

sfaturi, acestea ar suna astfel:  

 Fii curios! 

 Fii deschis! 

 Evită presupunerile! 

 Uneşte comunităţi! 

 Pune pasiune în ceea ce faci! 

 Fă ceva util! 

 Gândeşte în viitor! 

 Urmăreşte o ţintă precisă.  

 Deschide un dialog. 

 Trage concluzii împreună cu colegii. 

Proiectele educaţionale reprezintă, poate, cele mai sigure căi de dezvoltare a creativităţii deoarece 

sunt instrumente de management al curriculumului şi de management al schimbării şi pot acţiona atât la 

nivelul organizaţiei şcolare, cât şi la nivel individual, integrate în proiecte de dezvoltare 

personală/profesională. De dorit ar fi să fie integrate ca şi obiective şi activităţi în lecţie şi/sau în afara ei, 

proiectele educaţionale au ca  scop general dezvoltarea în educaţie. Proiectele educaţionale, fie cu 

susţinere locală, fie europeană, permit experimentarea schimbării în termeni de practică didactică şi 

experimentarea eficacităţii educaţionale în termeni de rezultat/impact aşteptat.  

Proiectele educaţionale nu trebuie să fie recurente, trebuie să fie orientate relativ la tendinţe şi 

priorităţi în termeni de politici educaţionale şi, nu în ultimul rând, relativ la dezvoltarea socio-

profesională a elevului, ca şi beneficiar direct sau indirect al acestora. Proiectele educaţionale transcend 

schimbării în educaţie, propunând întotdeauna abordări inedite ce deschid perspectiva dezvoltării. Tocmai 

din acest punct de vedere, vorbim de proiecte educaţionale ca mijloace de dezvoltare a creativităţii la 

elevi. 

Atât datorită specificului noilor tehnologii, cât şi datorită necesităţii centrării activităţilor educative 

pe dezvoltarea de competenţe pentru sec. XXI – comunicare, civism, cooperare, a învăţa să înveţi, 



122 

 

gândire&gândire critică, competenţe digitale etc., în sistemele de învăţământ procesul didactic pune un 

accent din ce în ce mai mare pe: învăţarea bazată pe proiect şi învăţarea prin colaborare. 

Mai mult, educaţia formală se deschide către experienţele de  învăţare nonformală, tinzând către 

valorificarea acestora la nivelul achiziţiilor, la nivelul creării unui context familiar şi motivant, activ şi 

participativ, la nivelul utilizării unor metode alternative atractive  şi la nivelul relaţiei mai puţin 

formalizate între cadrul didactic şi grupul de învăţare. În Dicţionarul Internaţional al Educaţiei întâlnim 

trei noţiuni corelate: educaţie formală, educaţie informală şi educaţie nonformală. Educaţia nonformală 

este definită: „educaţia primită în afara şcolii sau în afara anilor afectaţi prin statutul şcolarităţii”, de 

exemplu educaţia adulţilor. A doua definiţie ar fi: „educaţia care are loc în afara şcolii, prin influenţa 

mediului familial, a grupelor de prieteni şi a mediului de viaţă”. 

În Vocabularul Educaţiei (1979), alături de aducaţia extraşcolară, considerată ca „orice activitate 

situându-se în afara cadrului şcolar şi putând include atât educaţia nonformală, cât şi orice formă a 

educaţiei ocazionale sau permanente”, şi de educaţie nonformală, considerată „orice activitate educativă 

structurată într-un cadru nonşcolar (învăţământ tradiţional, mişcări ale tineretului, cluburi şi asociaţii)” 

apare şi termenul de educaţie difuză, definit drept „proces continuu de achiziţionare a cunoştinţelor şi 

conceptelor, care nu se situează în nici unul din cadrele instituţionale”. 

Spre deosebire de educaţia formală, educaţia nonformală se caracterizează prin următoarele 

trăsături: are caracter facultativ sau opţional; elevii sunt implicaţi în proiectarea, organizarea şi 

desfăşurarea acestor activităţi; nu se pun note, nu se face o evaluare riguroasă; permite punerea în valoare 

a aptitudinilor şi intereselor copiilor şi tinerilor; permite o mare varietate de forme, flexibilitate sporită a 

formelor, cunoaşte modalităţi diferite de finanţare; facilitează promovarea muncii în echipă şi a unui 

demers pluri sau interdisciplinar; accentuează obiective de tip formativ-educativ. În condiţiile în care 

activităţile se grupează într-o serie logică, urmărind acelaşi scop, ele se pot regăsi într-un proiect 

educaţional. 

Membrii echipei de proiect trebuie să aibă convingeri legate de necesitatea dezvoltării şcolilor şi 

comunităţilor; percepţii corecte asupra problemelor şcolii şi comunităţii; abilităţi în rezolvarea de 

probleme şi identificarea de soluţii; capacitatea de a construi şi implementa proiecte adaptate la specificul 

local; cunoştinţe şi abilităţi pentru transpunerea proiectelor în format standardizat; spirit de iniţiativă şi de 

participare; motivaţie pentru dezvoltarea capacităţii locale şi ameliorarea şcolară; competenţe de 

comunicare, cooperare, lucru în echipă si împărtăşire de experienţe; abilităţi pentru culegerea, 

interpretarea şi prezentarea informaţiilor; deschidere faţă de inovaţie, schimbare și dezvoltare; 

disponibilitate pentru autoperfecţionare. 

Comunicarea este o altă condiţie esenţială pentru reuşita proiectului. Respectarea acestor cerinţe 

generale necesită cunoştinţe, deprinderi, abilităţi şi exerciţiu permanent în domeniul comunicării 

interpersonale. Succesul oricărui proiect depinde în mare măsură de modul în care are loc comunicarea în 

cadrul fiecărei etape şi activităţi.  Exigenţele legate de această problemă sunt cu atât mai importante cu 

cât strategia de implementare a unui proiect presupune o comunicare constantă în cadrul echipelor de 

proiect şi între aceste echipe şi comunităţile şcolare şi locale în toate etapele pe care le presupune 

proiectul. 

Proiectul pe care o şcoală îl implementeaza reprezintă un set de activităţi care oferă o soluţie 

pertinentă la o problemă identificată. El se desfăşoară într-un anumit interval de timp şi foloseşte resurse 

materiale, financiare şi umane. Echipa care elaborează proiectul trebuie să asigure echilibrul între rigoare 

şi creativitate, răspunzând unor întrebări ce decurg din formularul standard care trebuie respectat.  

În acest context, membrii echipei de proiect trebuie să valorifice întreaga experienţă de care dispun 

în domeniul proiectelor şi să se orienteze către dezvoltarea lor permanentă în acest domeniu. Un proiect 

educaţional de succes trebuie să aibă la bază parteneriate viabile şi realiste, între şcoală, familie şi 

comunitate. Îmbunătăţirea relaţiilor dintre şcoală şi comunitate în vederea creşterii calităţii educaţiei 
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oferite elevilor reprezintă o prioritate a actualei strategii educationale. Elaborarea şi implementarea 

proiectelor în condiţii de succes poate avea loc doar dacă fiecare şcoală îşi atrage parteneri din 

comunitatea în care este amplasată. 

Pentru a realiza un parteneriat viabil cu comunitatea, echipa de proiect trebuie: să cunoască profilul 

general al comunităţii locale; să cunoască problemele specifice ale comunităţii şi, în particular, 

problemele din domeniul educaţiei; să analizeze gradul de implicare a şcolii în viaţa comunităţii locale şi 

rolul pe care şcoala îl are în procesul de dezvoltare comunitară; să identifice formele şi domeniile 

parteneriatului în acord cu specificul proiectelor şcolii şi cu particularităţile partenerilor din comunitate, 

care pot sprijini elaborarea şi implementarea proiectului; să stabilească direcţii de acţiune prin care se 

poate asigura atragerea partenerilor comunitari pe fondul ameliorării relaţiilor dintre şcoală şi comunitate.  

Acţiunile derulate în parteneriatul şcoală-familie reprezintă încă o modalitate prin care i se acordă 

copilului încredere în el şi se stimulează creativitatea prin încurajarea de a se manifesta, prin siguranţa pe 

care cele două elemente – şcoala şi familia – o dă subiectului educaţional. Colaborarea între profesor şi 

familie este hotărâtoare în derularea procesului educaţional, indiferent că ne referim la activitate formală 

sau la proiecte educative. În acest context, copilul se simte sigur pe el şi se poate exprima. Creativitatea în 

activitatea nonformală este elementul-cheie care ar trebui urmărit, pentru că aceste activităţi creează 

cadrul propice de manifestare „altfel” a elevilor. Copiii noştri învaţă să fie curioşi şi învaţă, totodată, să 

exprime acest lucru, în cuvinte sau imagini.  

Săptămâna Să ştii mai multe, să fii mai bun este o oportunitate în sensul dezvoltării creativităţii. 

Timp de o săptămână, nimeni nu are monopolul adevărului, nici al răspunsurilor. Experiența de învățare 

din aşa-numita  Școală Altfel nu se termină nici în clasă, nici odată cu această săptămână. Stă în puterea 

noastră să facem elevii să se simtă suficient de motivați și relaxați pentru a-și exprima deschis părerile și 

descoperirile. Mai mult, nu se subestimează, ba chiar încurajează puterea lor de a verifica și valida 

informațiile dobândite folosind resursele disponibile on-line. O abordare creativă a a acestei perioade are 

ca obiectiv găsirea de răspunsuri surprinzătoare pentru toată lumea. Aceste răspunsuri comune au o 

valoare uriașă, sunt mult mai mult decât informații sau abilități noi, pentru că reprezintă o conexiune 

personală ca grup. Este, până la urmă, cea mai frumoasă complicitate, cea a curiozității, a deschiderii față 

de nou. 
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CALITATE ȘI CREATIVITATE 
 

                                                        Prof.  înv. primar. GIANINA DINU  

                                                        Şcoala Gimnazială Nr. 11, Buzău 

 

O afirmaţie general valabilă privin relaţia dintre condiţia de grup şi efectele ei asupra gândirii 

creatoare a individului nu se poate formula :nu se poate spune un ,,da,, sau  ,,nu,,absolut. 

Aprecierile făcute pe aspect ,pe mănunchiuri de variabile,ţinând de   situatia socială , mărirea si 

structura grupului etc.sau de diferiti factori ai creativitaţii,precum şi blocaje, asupra cărora grupul 

actionează pozitiv sau negativ. 

Cantitativ,posibilitatea emiterii de idei în grup este  superioară nu numai unui individ singular luat 

ca termen de comparative,dar si aceluiaşi număr de indivizi care lucrează in paralel dar independent unii 

de ceilalţi. 

In  condiţiile de grup, idea unuia este reluată in optici diferite;aparentei pe care niciun membru nu le 

avea înainte.Totul se petrece ca o ,,contagiune,, a inspiratiei,ca o ,,reacţie  în lanţ,,pe care o provoacă 

apariţia si enunţarea unei idei de către un participant. 

  In sarcinile care presupun distribuirea şi diferenţierea activitaţii,sau care solicită cantitatea si 

polivalenţa aptitudinilor superioritatea grupului este uşor de înteles.Fiecare vine cu partea sa, fiecare 

limpezeste un anumit aspect al temei,potrivit capacitaţii lui particulare. 

Grupul are însă o supleţe de spirit superioară căci,mai bine de cat una si aceeasi persoana el poate să 

reunească aptitudini si calităti intelectuale diverse.Se admite in general ca ,ideile care vin printe  cele 

dintâi nu sunt întodeauna cele mai reuşite.O dată conturată solutionare, cadrul didactic va trebui deci să 

îndemne grupele sau clasa la  succesiva ei ameliorare, la revizuirea si perfectionarea rezultatului,cultivând 

atitudi rezistentei fata de prima solutie ,,capacitatea de a lăsa la o parte strălucirea imediată în favoarea 

unui viitor mai bogat ,nebulos dar posibil,,. 

Ori, aşa cum am văzut ,condiţia de grup permite proliferarea ideilor într-o cantitate greu de realizat  

de indivizii singulari. 

  Particularizând acum rezolvarea creatoare a problemelor la specificul grupelor şcolare, constatăm 

că timpul este cel mai redutabil adversar   al acestui tip de activitate didactică. Explicaţiasta în caracterul 

ei activ , de mobilizare a efectului cognitiv al  elevilor. S-a constatat că, dacă însa şi învăţarea individuală 

prin descoperire este o mare consumatoare a timpului,asocierea ei cu modul grupal de desfăşurare ajunge 

chiar să tripleze necesarul de timp.Şi totuşi, în ciuda acestui mare defect,grupul pătrunde tot mai mult în 

învăţământul contemporan,în ideea că beneficiarul pe plan formative al elevilor oferă o largă compensare 

a ,,pierderii de timp,, lăsându-I peelevisa se frământe singuri, în loc sa le comunicitu, ca adult bine 

informat,tot ce prescrieprograma. 

Calitatea superioară a produselor grupului este susţinuta de unii cercetători fie în termini foarte 

optimişti, fie mai moderaţi. 

În grupurile fară tradiţie este posibil ca persoanele timide, să care se tem de greşeli,sunt nesigure pe 

cunostinţele pe care operează ori nu au încredere în sine,să fie inhibare. Expresia lor creatoare este 

îngreuiată pentru ca acesti indivizi se tem sa repună sub semnul întrebării valorile acceptate de societate şi 

să arunce vreo lumina asupra acestora.Se observa însă că fenomenul blocajului emoţional al creativităţii 

nu este specific grupului,ci el survine şi în formarea individuală. Mai mult încă, este ştiut sentimental de 

încredere şi siguranta pe care-l da grupul ,antrenarea reciprocă, disparitia fricii de eşec şi curajul de a-si 

asuma riscul.Grupul didactic,vine cu o nota în plus; elevii slabi, care în conditiile învăţamântului frontal 

nu îndrăznesc să pună întrebari cadrului didactic de teamă de a nu-şi dezvalui lacunele, îndrăznesc să facă 

acest lucru faţă de colegi .Iar faptul ,citat mai sus, ca elevii acceptă mai degrabă autoritatea colegilor 
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decât pe cea a cadrului didactic, vine în sprijinul demonstrării eficiente învăţării,sustinută si întărită prin 

experienţele de grup ,şi nu împotriva grupului. 

Din multimea combinaţiilor pe care le pot avea diferiţi parametric ai grupului este posibil că unele 

variante să încurajeze constrângerile spre conformitate (ca în cazul grupelor foarte eterogene sub aspectul 

capacitaţii creatoare),dar faptul nu trebuie generalizat. 

Efectul inhibitor al situaţiei grupa le poate fi anihilat de un lider (un cadru didactic 

Obiectii invocate de unii autori ,cş ideile genial,care face epoca,  nu au apărut în momente de 

gândire în grup, se datoreaza nu numai faptului că stilul colectiv de abordare creatoare a )daca ă acesta 

este avizat în problemele teoretice ale creativităţii, exersat în tehnica conducerii grupurilor şi, dacă e 

posibil dotat el însuşi cu motivatii si aptitudini creatoare dificultăţilor este recent, dar şi procentajului 

foarte mic de timp pe care o persoana şi-l petrece în şedinţele de creaţie în grup.Inceamai mare parte a 

timpului consacrat studiului, omul lucrează individual  şi prin urmare şansele ca ideile mari să ,,erupă,, în 

timpul travaliului individual sunt mult sporite. 

Cu toate valenţe pozitive ale grupului,nu-l putem absolut şi nici nu încercăm acest lucru. În educaţie 

modul învăţamântului pe grupe sau modelele de cultivare a creativităţii în grup sunt  intr-o proporţie 

mică. 

Dacă în calitate de profesori-educatori, nu urmărim să scoatem de la elevi produse originale 

utilizabile în practică imediata ca noutaţi,ci,aşa cum e şi firesc,dorim să le actualizăm potentialurile 

creative şi a le dezvolta mai apoi fară a neglija celelalte componente ale educaţiei, atunci vom urma alte 

criterii, mai specific procesului de învăţământ instructiv-educativ. 

Actul instructiv-educativ nu trebuie gândit şi practicat numai în perspective elevilor eminenti. 

Marea majoritate sunt mijlocii sau,în mai mică proportie slabi. Nici o categorie de elevi nu trebuie 

frustată de dreptul la o educaţie corespunzătoare. 

În situaţiile reale nu pot fi luate în considerare simultan prea multe variabile.Totuşi în grupurile 

organizate de cadru didactic,trebuie avute în vedere, alături de aptitudinile intelectuale si creative şi 

caracteristicile sociale ale elevilor,relaţiilelor preferenţiale. 

Elementele ostile adunate laolalta nu produc nimic.Prietenia şi preţuirea reciprocă, condiţionează o 

stârnsă coeziune a grupului şi o comunicare totala. În cazul când,,grupul creator,, devine însă şi clasa, 

cadrului didactic îi revine sarcina de a contribui pe toate căile la reducerea tensiunilor intre elevi şi la 

crearea unei săli de unitati interne. 

Rolul profesorului s-a dizolvat colectivul de elevi, el devine  îndelunga  plan uman şi renuntând la 

autoritatea pe care i-o conferă statutul său de profesor. 

Profesorul lasă să se distingă faţa de ,,colegi,, numai prin experienta şi cunoştinte,pe care de altfel le 

pune la dispozitia grupului. 
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CREATIVITATEA CA JOC AL INTELIGENTEI 
 

Prof. înv. primar SILVIA OPINCARU 

Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 

 

 

Creativitatea este dependentă de gândirea divergentă. 

Gândirea divergentă este abilitatea de a genera multiple soluţii prin aplicarea a multiple strategii 

pentru o problemă dată 

În contrast, inteligenţa este dependentă de gândirea convergentă. 

Gândirea convergentă este abilitatea de a aplica logica şi cunoştinţele pentru a limita numărul 

soluţiilor posibile pentru o problemă dată. 

Deşi creativitatea şi  scorurile QI nu sunt înalt corelate, creativitatea necesită inteligenţă. 

Mai specific, creativitatea implică: 

- experienta într-un domeniu; 

- abilităţi de rezolvare de probleme şi gândire divergentă; 

- motivaţie pentru creativitate. 

 

Microculegere de teste şi jocuri muzicale pentru  activităţi extraşcolare 
 

Deprinderi melodice 

 

Intonarea sunetelor înalte medii şi joase 

Pe crenguţe-s vrăbiuţe  şi pentru că sunt mititele, te roagă să cânţi cu ele. 

Şi cucul ce a zburat te invita la cântat. 

Nu-l uita pe Moş Martin ce vrea să mormăi puţin.                                      

                                                                                                                         

             Intonarea sunetelor înalte 3 puncte; 

 Intonarea sunetelor medii  4 puncte; 

 Intonarea sunetelor joase   3 puncte; 

            Punctaj total          10 puncte. 

Educatoarea pune un copil care se descurcă bine, să exemplifice modul de rezolvare a cerinţelor. 

Proba se va aplica individual în timp ce ceilalţi copii vor avea de efectuat activităţi independente 

care nu necesită prea multe îndrumări. 

Educatoare va repeta versurile ca leit motiv la începutul lucrului cu fiecare copil imprimând probei 

trăsăturile unui joc şi va înmâna copilului  fişa drept recompensă spre a fi colortă. 

 

Bravo!  Bine ai cântat!  Poţi trece la colorat . 
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Deprinderi de interpretare expresivă 

 

Obiectiv de referinţă: 

 Exprimarea unor idei, stări de spirit, trăiri emoţionale cântând vocal sau instrumental.    

Sarcină: interpretarea cântecului mimând strările sufleteşti ale personajului”Martinel” din cântecul “De 

ziua lui” 

Proba se va desfășura în genul unui joc de rol. 

Punctaj : 

 3 puncte pentru melodie; 

 3 puncte versurile; 

 4 puncte mimarea  stărilor sufleteşti corespunzătoare. 
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Ce vesel, ce vesel                                                

Este Martinel. 

Că vin, că vin 

Prietenii la el     

                                                         

E ziua, e ziua, 

In care s-a născut                                  

Si mama, şi mama 

Un tort bun i-a făcut 

 

Dar vai, dar vai, 

De-atâta bucurie 

Pe tort, pe tort, 

Căzu-n sufragerie. 

 

Cu toţii, cu toţii 

Au râs, s-au amuzat 

Dar el, dar el, 

Sub masă a intrat. 

 
Deprinderi de interpretare expresivă 

Piticii veseli şi înţelepţi 

Au venit piticii 

Şi-n brate-au adus 

Pietre preţioase 

Ce din munte-au smuls. 

 

Albei ca Zăpada 

 Pe toate i le-au dat 

Şi  mica făptură 

Le-a amanetat. 

 

Pentru ei a vrut 

 Să ia o căsuţă, 

Aşa un pic mai mare 

 Si mai drăguţă, 

               

 

                                       

Piticii cei drăguţi 

Nu au certat-o, 

Ci doar cu blândete             

Au învăţat-o. 

 

Dragă Albă ca Zăpada                                       

Vezi din zori noi tot muncim 

Însă banii niciodată 

Pe averi, nu irosim. 

 

Te iertăm că n-ai ştiut 

Ca să preţuieşti mai mult 

Omul plin de bucurie 

Și nu alta bogăţie.                        
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Deprinderi melodice 

 

  Recunoaşterea liniei melodice 

 Prichindel, prichindel 

Cântă şi tu frumuşel. 

Uite eu îţi spun la, la…… 

Şi tu îndată tot aşa 

La,la la,la,la,la la 

Acum ştii ce-i muzica, 

Ce-am cântat-o eu aşa? 

Îndată de ai ghicit 

Aplauze ai primit. 

 

Se va interpreta linia melodică a câtorva cântece cunoscute pe care ei vor trebui să le recunoască. 

Exemplu : 

“Iepurasul fuge”; 

“Vulpe , tu mi-ai furat raţa”; 

“Muzicanţii”; 

“Masă bună”. 

 

Deprinderi ritmice 

Cerinţa : să realizeze ritmizarea cântecului cu bătăi din palme. 

După efectuarea ritmizării cu întrega clasă, copiii vor fi ascultaţi pe rând în funcţie de timp individual, în 

perechi sau în grupuri mici, la câte o strofă ce şi-o aleg. 

Punctaj: 

Pentru ficare vers ritmizat corect vor fi acordate 2,5 puncte. 

Punctaj total:                                                       10 puncte. 

                                                       Shamanul 
Sunt marele, sunt marele                 Din beţe, din beţe, 

Shaman indian.                                 Atunci când voi bătea 

Şi ploaia, şi ploaia              Şi ploaia, şi ploaia 

Aduc în orice an.             Îndată va cădea. 

 

Hai şi voi, hai şi voi               Să cadă, să cadă, 

Să batem împreună!   Să crească grâul mare. 

Să vină, să vină   S-avem, s-avem 

Ploiţa cea mai bună.        De toate în hambare.                                                                                                                         

                                                                                                                                 

FFoorrmmuullaa  ddee  rriittmmiizzaarree  

  

=&==T==d===D===D===T===d===D===D====T====T===D===D==T= 
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Deprinderi ritmice 

Sarcină : să bată ritmul imitându-l pe cel auzit 

Punctaj: 2,5 puncte pentru fiecare din cele 4 grupări ritmice. 

Total: 10 puncte. 

Proba se va desfăşura sub formă de joc. Educatoarea va repeta mai întâi singură apoi împreună cu 

copiii versurile poezioarei “Urechiuşa cea isteaţă ».  

Woody sunt, ciocănitoarea 

Şi-n copac eu bocănesc. 

Urechiuşă mai isteaţă, i-auzi! 

Cum îl găuresc? 

1, 2, 3, 4- Haide! Zi! Ai auzit? 

Răspunde la fel îndată 

Să văd de te-am păcălit. 

1, 2, 3, 4- Bravo! Chiar ai reuşit 

Să baţi tot la fel ca mine 

În copacul necăjit. 

 

Deprinderi de interpretare expresivă şi deprinderi psiho-motrice 

 

JOC  DE MIŞCARE CU TEXT ŞI CÂNT 

            

1. Centrul de interes: Grădina parfumată a primăverii                                     

2. Denumirea activităţii: Activităţi recreative 

3. Tema activităţii: Florile de primăvară 

4. Subcategoria de joc şi titlul acestuia: joc muzical şi de mişcare – „Albina şi florile” 

5. Vârsta copiilor: 6-7 ani 

6. Scopul : îmbogăţirea vocabularului copiilor cu denumiri ale florilor specifice anotimpului, 

dezvoltarea spiritului de obsevatie, de competitie si colaborare în echipă, formarea si dezvoltarea auzului 

muzical. 

7. Obiective: 

Cognitive 

-O1 > să denumescă flori de primavară; 

-O2 >să facă dovada cunoaşterii înţelesului cuvintelor : albină, nectar, miere 

 Afectiv-atitudinale; 
- O3 >să colaboreze cu membrii echipei; 

- O4> să dea dovadă de fair play acceptând eşecul dacă este cazul, fără manifestări necorespunzatoare ; 
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- O5> să dovedească spirit de observaţie depistând repede florile; 

- O6> să repete cu plăcere refrenul muzical;  

 Psiho-motrice_ 
- O7> să se deplaseze în ritmul muzicii imitând zborul albinelor. 

Materiale necesare: flori din carton care se leagă pe cap la copii (de primăvară), aripioare de albinuţă cu 

antene, costum de grădinar şi o coroniţă pentru regina albinelor. 

 Regula jocului: 
 Grupa albinuţelor îsi va mări numărul de membrii cu fiecare floare ghicită şi cea a florilor cu 

fiacre albinuţă care nu a spus corect numele florii langă care s-a aşezat. 

 Elemente de joc: apaluze şi refrenul repetat dupa fiecare reuşita sau esec. 

8. Modul de desfăşurare al jocului: 

Copiii se împart în două grupe egale, fiecare având un conducător, cel al albinelor pe regina 

albinelor, cel al florilor pe grădinar. Albinele stau într-un colţ, reprezentând stupul, iar florile împrăştiate 

prin grupă. Fiecare copil are o altă floare de primăvară pe cap. Albinele cântă: 

 „Albinuţa a plecat 

/ Să culeagă miere / 

 Pe o floare s-a aşezat / 

 Şi nectar îi cere” 

 Albina se aşează lângă o floare de primăvară pe care trebuie să o numească. Dacă ghiceşte, florile 

îi cântă. 

 „Ai, ghicit, ai ghicit 

 Floarea cea aleasă 

 Fericit, fericit, 

 Poţi s-o duci acasă!”, dacă nu cunoaşte numele florii se cântă: 

„N-ai ghicit, n-ai ghicit, 

 Ce bine ne pare 

 De acum ai să fii 

 Ca şi noi o floare!” 

 Astfel când se ghiceşte se consideră un punct pentru albinuţe, iar când nu punct pentru floricele. 

Pentru continuare se schimbă rolurile. Albinele devin flori, iar florile albine. 

La final copiii vor cânta: 

“Ne-am jucat, ne-am jucat 

Ce bine ne pare! 

Să fim flori sau albinuţe 

Este o onoare.” 

Analiza jocului: 

Jocul este câştigat de acel grup care a ghicit cele mai multe flori. Dacă ambele echipe au acelaşi 

punctaj se consideră că jocul a fost desfăşurat bine de ambele echipe. În final sunt premiate cele două 

echipe cu câte o floare de primăvară. 
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Jetoane 
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DEZVOLTAREA PERSONALĂ A ELEVILOR ÎN CADRUL   

DISCIPLINELOR OPȚIONALE 
 

Prof. înv. primar CAMELIA OLTEANU    

Liceul Tehnologic “I. C. Brătianu” Nicolae  Bălcescu 

 

 

În lucrarea de față voi prezenta modul în care am ales eu să dezvolt personalitatea elevilor mei de 

clasa a IV-a. Mă voi referi la disciplina opțională “Educație pentru viață” – dezvoltarea abilităților 

pentru viață, pe care o desfășurăm împreună în acest an școlar, 2015/2016. Motivația alegerii acestei 

discipline opționale a rezultat din dorința de a valorifica experiența personală legată de implementarea 

unor proiecte educaționale pentru dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor. Personal am coordonat trei 

astfel de proiecte în anii școlari 2011/2012, 2012/2013, respectiv 2014/2015. 

Rezultatele generale înregistrate, în perioada următoare implementării proiectelor pentru 

dezvoltarea abilităților de viață, au fost următoarele:  

- creșterea numărului elevilor cu rezultate bune la învățătură; 

- realizarea a cel puțin trei  lucruri pe care considerau că nu le pot face; 

- creșterea eficienței în rezolvarea sarcinilor la școală; 

- dezvoltarea capacității de ajutor reciproc în învățare; 

- creșterea stimei de sine; 

- îmbunătățirea relațiilor copil-părinte prin susținerea de către părinte a învățării; 

- creșterea capacității de exprimare rapidă și corectă a informațiilor achiziționate.  

Analizând aceste rezultate, am considerat că avantajul pe care îl oferă o astfel de programă 

opțională elevilor constă în faptul că activitățile se desfășoară săptămânal, față de una pe lună sau patru 

într-un an școlar. În cadrul acestor activități elevii se simt motivați, interesați, participă cu plăcere, învață 

să fie toleranți, să coopereze în cadrul unei echipe, să fie creativi, să-și exprime propriile păreri, să le 

asculte pe ale altora etc. și, la fel de important, învață să aplice noțiunile teoretice în viața de zi cu zi.  

Obiectivele de referință ale opționalului “Educație pentru viață” sunt: 

1. să identifice propriile emoții și ale celor din jurul său pe baza comportamentelor, limbajului, 

atitudinii și mimicii; 

2. să explice opțiunile personale de nutriție, mișcare și odihnă; 

3. să contribuie la acțiuni de protejare a mediului; 

4. să realizeze proiecte de amenajare a camerei, locuinței, care respectă regulile de siguranță; 

5. să rezolve sarcinile în cadrul echipei, asumându-și rolurile; 

6. să aplice tehnici de învățare eficientă; 

7. să stabilească un plan de rezolvare a unei probleme ținând cont de resursele personale, timp și 

metode. 

 Iată și câteva exemple de activități de învățare: 

- mimarea unor emoții în fața colegilor care trebuie să le ghicească; 

- joc “Semaforul emoțiilor” – discutarea unor conflicte între perechi de colegi folosind cartonașe 

pentru sugerarea emoțiilor; 

- lectura unor povești scurte cu morală; 

- jocuri și ștafete sportive cu minge, bicicletă și role; 

- “Mic dejun cu cereale” – servirea unei gustări sănătoase împreună cu colegii; 

- “Meniul zilei” – alcătuirea unui meniu din alimente sănătoase; 

- acțiune de ecologizare în curtea școlii și în jurul acesteia; 

- atelier de pictură cu tema “Satul meu eco”; 
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- concurs de poezii/compuneri pe teme de mediu; 

- dezbatere – reguli de amenajare a unei locuințe; 

- realizare de proiecte de amenajare a locuinței cu respectarea regulilor de siguranță; 

- prezentarea proiectelor în fața colegilor; 

- activități pe ateliere de creație plastică și educație tehnologică - origami; 

- “Eu și ceilalți – roluri, reguli și responsabilități” – completarea regulilor și responsanbilităților 

pentru rolurile date de cadrul didactic, în grupe de câte 3; dezbatere; 

- brainstorming – Ce  înseamnă să “înveți”? 

- exemple date de învățător: “cum recunosc un om preocupat să învețe față de unul nepreocupat?”; 

- alegerea unei lecții de geografie deja predate și simularea învățării ei acasă, cu ajutorul 

învățătoarei (schema etapelor de învățare pe tablă); 

- exersarea principiilor și pașilor de învățare la disciplinele socio-umane discutate anterior, pentru o 

lecție nouă de știinte/istorie; 

- alcătuirea unui program de studiu pentru o săptămână; 

- joc “Probleme și consecințe” – elevii rezolvă jocul completând consecințele pentru situațiile 

problemă propuse de cadrul didactic; 

- dezbaterea unei probleme – stabilirea unui plan de rezolvare; 

- exersarea folosirii calculatorului și internetului ca sursă de selectare a informațiilor necesare în 

diverse situații. 

Abilitățile asupra cărora am ales să insist în acest an școlar sunt enumerate în următoarea listă de 

conținuturi: 

 Abilități de autocunoaștere: 

 Abilități de gestionare a emoțiilor; 

 Abilitatea de a avea încredere în sine; 

 Abilități de adoptare a unui stil de viață sănătos în relație cu sine, cu ceilalți, cu mediul: 

 Abilități de adoptare a unui stil de viață sănătos; 

 Abilități de explorare ecologică a mediului; 

 Abilități de îngrijire și realizare a siguranței locuinței; 

 Abilități de inter-relaționare: 

 Abilitatea de ascultare activă; 

 Abilitatea de lucru în echipă; 

 Abilități de folosire a cunoștințelor: 

 Abilitatea de învățare independentă – învață cum să înveți; 

 Abilitatea de planificare și organizare; 

 Abilitatea de gândire critică; 

 Abilitatea de rezolvare a problemelor; 

 Abilitatea de folosire a computerului. 

Ca modalități de evaluare am folosit și folosesc mai multe tipuri de 

probe, dar nu notez elevii în catalog deoarece este un opțional la nivelul ariei 

Consiliere și orientare. 

În continuare voi prezenta una dintre orele de opțional desfășurate cu elevii mei. 

Am folosit un joc numit „Semaforul emoțiilor”. Știm din proprie experiență și din relația cu copiii 

și familiile acestora că poate fi dificil să ne controlăm comportamentul de fiecare dată când este nevoie. 

De cele mai multe ori, acest lucru se întâmplă pentru că ne lăsăm copleșiți de emoții. De aceea, este 

esențial să îi învățăm pe copii cum își pot controla propriul comportament, reușind mai întâi să își 

înțeleagă și controleze emoțiile.  
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Folosind carton colorat (roșu, galben și verde), foarfecă, lipici și o coală albă mare, am realizat un 

semafor. Am pregătit și câte două benzi de hârtie de aceeași culoare cu fiecare din culorile semaforului. I-

am rugat pe copii să se gândească la o situație când s-au enervat foarte rău pe cineva sau când s-au speriat 

foarte tare. Le-am dat și exemple – conflict cu un coleg sau un frate, situații în care le-a fost frică să 

încerce lucruri dificile, etc. Le-am spus că pentru momentele în care simt 

emoții puternice, își pot imagina un semafor. Am adăugat că lumina roșie a 

semaforului semnalizează că este nevoie să ia o pauză, să se oprească din 

ceea ce fac, fie din cearta cu un prieten, fie din propriile gânduri pesimiste, 

în momentele în care se simt neliniștiți. Le-am recomandat să meargă la o 

plimbare, să pună în practică o tehnică de relaxare, să își identifice propriile 

emoții și să încerce să înțeleagă motivele acțiunii sau vorbelor persoanei 

care i-au supărat/speriat etc. Am scris sintetic pe benzile de hârtie de aceeași 

culoare aceste recomandări și le-am lipit lângă cercul roșu. 

După ce s-au liniștit, este momentul să se gândească. Atunci se 

“aprinde” lumina galbenă a semaforului. În această etapă, își pot răspunde la 

câteva întrebări: “Care este problema?”, “Care sunt soluțiile?”, “Ce vreau să 

obțin în aceată situație, ce este mai important pentru mine?”. Am scris aceste întrebări pe benzile de 

culoare galbenă și le-am lipit lângă cercul galben. 

A treia etapă, reprezentată de lumina verde a semaforului este cea care va implementa soluția. Pot 

cere sfatul unui prieten sau al părinților, pot identifica urmările deciziilor lor și felul în care pot pune în 

practică decizia. Am completat semaforul emoțional cu aceste recomandări, scriindu-le pe benzile de 

culoare verde. Activitatea i-a ajutat pe copii să vizualizeze etapele acțiunii recomandate în momentele în 

care trăiesc emoții puternice și să le țină minte mai ușor. 

Rezultatele obținute până în acest moment mi-au demonstrat eficiența unor astfel de programe. 

Elevii din grupurile țintă, în proporție de 90%, și-au îmbunătățit rezultatele la învățătură, au învățat cum 

să învețe, au căpătat mai multă încredere în forțele proprii, s-au adaptat rapid la schimbările din ciclul 

gimnazial și au obținut note bune și foarte bune toți. 
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DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII ELEVILOR  

PRIN LECȚIILE DE MATEMATICĂ 
 

                                                                   Învățător PETRUȚA NECULAE  

                                                                  Școala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu” Medgidia 

                                                                                                    Institutor GAZI CIDEM 

                                                                  Școala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu” Medgidia 

 

Creativitatea trebuie să fie un atribut definitoriu al omului modern. Trăind într-o societate aflată în 

continuă schimbare, elevul va trebui ca universului informațional întâlnit să-i dea sens în mod critic, 

creativ şi productiv. Pentru a manevra bine informațiile, elevul va trebui să aplice un set de deprinderi de 

gândire care să-i ofere posibilitatea de a sorta informația cu eficiența de a organiza ceea ce au auzit şi 

văzut într-un tot ordonat şi plin de semnificații. Învățând creativ, elevii devin creativi. 

Școlarii mici au o creativitate naivă, grație fie imaginației bogate, fie curiozității, plăcerii de a 

fabula, spontaneității specifice vârstei. Cu cât se oferă mai mult posibilitatea copilului de a fi spontan şi 

independent, cu atât șansele ca acesta să devină o persoană creativă cresc. 

La matematică, orice raționament, orice rezolvare de  probleme constituie în acelaşi timp şi o 

manifestare a creativităţii gândirii. În scopul cultivării găndirii și imaginației elevilor în activitățile 

matematice am folosit procedee variate, cum ar fi: 

    - completarea unor enunțuri lacunare, a unor date care lipsesc din problemă; 

    - completarea întrebării problemei sau modificarea acesteia; 

    - complicarea problemei prin introducerea de noi date; 

    - rezolvarea problemei prin două sau mai multe procedee; 

    - alegerea celei mai simple şi economicoase căi de rezolvare; 

               - transformarea problemelor compuse în exerciții încât ordinea operaţiilor să fie în succesiunea 

judecăților și a relațiilor corespunzătoare conținutului problemei. 

Rezovarea de probleme pune la încercare în cel mai înalt grad capacitațile intelectuale ale elevilor, 

le solicită acestora toate disponibilitățile psihice, în special inteligența. 

Rezolvarea problemelor de matematică contribuie la clarificarea, aprofundarea şi fixarea 

cunoştințelor învăţate la acest obiect de studiu. 

Prin rezolvarea problemelor de matematica elevii îşi formează deprinderi eficiente de muncă 

intelectuală, care se vor reflecta pozitiv și în studiul altor discipline de învățământ, își educă şi cultivă 

calitățile moral volitive. 

Rezolvarea sistematică a problemelor de orice tip are drept efect formarea unor seturi de priceperi, 

deprinderi şi atitudini pozitive care dau posibilitatea elevilor de a rezolva în mod independent probleme 

sau de a le compune ei înșiși. 

 

                                                Etapele rezolvării problemelor 

Rezolvarea oricărei probleme trece prin mai multe etape, datele problemei apar în combinații noi, 

reorganizarea lor la diferite  nivele ducând către soluția problemei. 

Cu toată varietatea lor problemele de matematică nu sunt independente, izolate ci fiecare problemă 

se încadrează într-o anumită categorie. 

Ofer ca exemplu, modul creativ în care elevii clasei a III-a au reuşit să rezolve în cinci moduri 

următoarea problemă: 

La un concurs sportiv au participat 45 de fete şi de 3 ori mai mulţi băieți. Ei au concurat în echipe 

de câte 5. 

   Câte echipe au participat la concurs? 
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Se scriu datele problemei: 

45 fete.................x3.băieți...........5 copii.........?echipe 

Primul mod de rezolvare 

1.Câţi băieți participă la concurs? 

45x3=135(băieți) 

2.Câți copii participă la concurs? 

123+45=180(copii) 

3.Câte echipe se pot forma? 

180:5=36(echipe) 

(45x3+45):5=36 

Al II –lea mod: 

1.Câte echipe pot forma fetele? 

45:5=9(echipe) 

2.Câte echipe pot forma băieții? 

9x3=27(echipe) 

3.Câte echipe pot forma în total? 

9+27=36(echipe) 

Exercițiul problemei: (45:5)+(45:5)x3=36 

Al III –lea mod: 

1.Câte echipe pot forma fetele? 

45:5=9(echipe) 

2.Câți băieți participă la concurs? 

45x3=135(băieți) 

3. Câte echipe pot forma băieții? 

135:5=27(echipe) 

4. Câte echipe pot forma în total? 

9+27=36(echipe) 

Exercițiul problemei: 45:5+45x3:5=36 

Al IV –lea mod: 

Reprezentăm grafic numărul de fete şi de băieți: 

 fete 

           băieți 

Numărul fetelor este reprezentat printr-un segment, iar numărul băieților prin trei segmente identice. Un 

segment reprezinta 45 de copii. 

1. Prin câte segmente egale reprezentăm numărul total de copii? 

1+3=4(segmente egale) 

      2. Câţi copii participă la concurs? 

45x4=180(copii) 

     3. Câte echipe se pot forma? 

180:5=36(echipe) 

Exercițiul problemei: 45x(3+1):5=36 

Al V –lea mod: 

Reprezentăm grafic numărul de fete şi de băieți: 

 fete 

 

băieți 
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Fetele sunt reprezentate printr-un segment, iar băieții prin trei segmente identice. Un segment reprezintă 

45 de copii. 

1. Câte echipe pot forma fetele? 

45:5=9(echipe) 

2. Prin câte segmente egale reprezentăm numărul total de copii? 

1+3=4(segmente egale) 

      3. Câte echipe pot forma în total? 

9x4=36(echipe) 

Exercițiul problemei: 45:5x(1+3)=36 

  Pentru rezolvarea problemei în mai multe moduri, elevii au utilizat în special metodele analitică, 

sintetică şi grafică. Au dat dovadă de creativitate, au lucrat cu plăcere, demonstrând astfel că le place 

matematica şi că o înțeleg. 

O gospodină a cumpărat 3kg de zahăr a câte 5 lei kg şi 2 l de ulei a 6 lei litrul. Ce rest primeşte de 

la 100 lei? 

3 kg...............................................5 lei 

2l....................................................6 lei 

Ce rest primește de la 100 lei? 

După rezolvarea acestei probleme simple (a cumpărat 5 kg de zahăr a câte 5 lei/kg. 

Cât costă zahărul?) problema se reformulează astfel: 

O gospodină a cumpărat zahăr de 15 lei şi 2 l de ulei a 6 lei litrul. Ce rest primeşte de la 100 lei? 

După rezolvarea acestei probleme simple (a cumpărat 2 l  de ulei  a 6 lei /litrul. Cât costă uleiul?) 

problema se reformulează astfel: 

O gospodină a cumpărat zahăr de 15 lei şi  ulei de 12 lei. Ce rest a primit  de la 100 lei? 

     Problema se reformulează în final ca o problemă simplă: 

O gospodină a cumpărat zahăr şi ulei de 27  lei. Ce rest a primit de la 100 lei? 

  27 lei...............100 lei...................? 

    Schematic procesul de reformulare a problemei şi de reducere treptată a datelor necunoscute s-ar 

prezenta astfel: 

 

3kg.................5 lei.....................2 l.......................6 lei..........................100 lei 

 

              15 lei 

15 lei..................2 l......................6 lei....................100lei 

 

                                        12 lei 

15 lei......................12 lei...................100 lei 

 

                    27 lei................................100 lei 

   În activitatea de rezolvare a unei probleme se parcurg mai multe etape. Acestea sunt: 

a) cunoaşterea enunțului problemei; 

b) înțelegerea enunțului problemei; 

c) analiza problemei; 

d) alegerea şi efectuarea operaţiilor corespunzătoare succesiunii judecăților din planul logic; 

e) activități suplimentare: 

   - verficarea rezultatului; 

   - scrierea sub formă de exercițiu; 

   - găsirea altei căi sau metode de rezolvare; 
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   - compunerea de probleme după o schemă asemănătoare. 
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EDUCAŢIA RELIGIOASĂ, 

O REALĂ CULTIVARE A SPIRITULUI 
 

                                       Pr. prof. SAMIR MUREŞAN 

                                                     Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” Satu Mare 

                                                                          

„A educa e mai greu decât a studia, de aceea sunt  

puţini educatori în mulţimea de învăţaţi” (Vasile Conta) 

 

 

Educaţia religioasă nu este o problemă de monopol (fie din partea laicilor, fie din partea instanţelor 

ecleziastice), ci de conlucrare, de completare sub aspectul competenţelor. De educaţia religioasă se ocupă 

nu numai biserica, după cum nu numai şcoala. 

Dacă în privinţa necesităţii educaţiei religioase lucrurile sunt clare, atunci când se pune problema 

realizării ei concrete apar unele dificultăţi. Educatia religioasă trebuie realizată în familie, în biserică şi în 

şcoală. Prin educaţia religioasă trebuie să realizăm de fapt o reală cultivare a spiritului. Ea ne ajută să 

construim un sistem de valori spirituale, etice, estetice etc. racordate la personalitatea fiecăruia dintre noi 

şi materializarea în comportamente integratoare în viaţa comunităţii din care facem parte şi a societăţii în 

ansamblu.  

În aspiraţia noastră către perfecţiune, ne raporăm la fiinţa divină, la Dumnezeu, pentru că El este 

singurul model formativ existenţial. În cultivarea sufletului educaţia religioasă nu este unilaterală, ea 

apelează şi, chiar mai mult, îşi găseşte unele premise care o fortifică în educaţia civică, estetică, morală. 

Educaţia nu este şi nu poate fi deplină, dacă nu asigură armonia între cuplul suflet - spirit şi cuplul viaţă - 

corp, conferind o formaţie spiritual - religioasă personalităţii umane în devenire.  

Conştiinţa religioasă se situează la baza întregii dezvoltării spirituale, răspunzând necesităţii de 

împlinire a fiinţei umane. Educaţia religioasă pregăteşte omul pentru o percepţie autocuprinzatoare a 

realităţii, mult mai adâncă şi semnificativă. Ea are menirea de a stimula conştiinţa în vederea elaborării 

unei viziuni personalizate asupra existenţei şi construirii unui sens existenţial propriu. Educaţia religioasă 

vizează, în egală măsură, sarcini informative şi sarcini formative. 

Mediile socio-umane, în rândul cărora, în ordinea „intrării pe scenă” se află mai întâi familia, oferă 

copiilor modele de viaţă şi comportare religioasă, începând cu obiectele de cult oferite de ambianţa 

locuinţei: icoane, cruciuliţe, candele, lumânări şi continuând cu comportamentul membrilor familiei. Într-

adevăr unele practici religioase ale acestora, cum sunt: rostirea de rugăciuni la momente mai importante 

ale regimului zilnic, dimineaţa şi seara, respectiv la deşteptare şi la culcare, la începutul şi la sfârşitul 

meselor principale, lectura unor cărţi cu conţinut religios, frecventarea slujbelor religioase, constituie tot 

atâtea îndemnuri şi modele comportamentale. 

Participarea efectivă a elevilor la practici de cult, cum sunt spovedania şi împărtăşania, îndeosebi în 

posturile premergătoare celor două mari sărbători creştine, Paştile şi Crăciunul, explicarea pe înţelesul lor 

a semnificaţiei acestor acte majore nu pot rămâne fără urme adânci în mintea şi în sufletul micilor şi 

marilor credincioşi. Cel mai important lucru este ca preşcolarii şi elevii să simtă, să trăiască emoţiile 

produse de asemenea adevărate evenimente de spiritualitate din viaţa lor, să le dorească şi să le aştepte cu 

nerăbdare şi bucurie.  

Frecventarea regulată, măcar în zilele de duminică şi în marile sărbători creştine, alături de cei 

vârstnici, a slujbelor religioase, la biserică, fie şi numai pe durate limitate de timp, spre a nu li se încerca 

răbdarea, completează un set de acţiuni bogate în semnificaţii şi în conţinut, care, cu certitudine, vor intra 

în însuşi modul de viaţă al copiilor şi elevilor şi le va înrâuri întregul regim de viaţă şi de învăţătură. 
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Copilul este asemenea unei bucăţi de aluat din care poţi modela, după voie, diferite forme, este o 

mlădiţă crudă, pe care, dacă o plantăm şi o lăsăm să crească la voia întâmplării, ea va creşte strâmbă, 

noduroasă, aplecată după voia vânturilor sau a feluritelor întâmplări. Dacă însă mlădiţa este îngrijită de 

aproape, sprijinită, curăţată de buruieni ea creşte bine, dreaptă, puternică şi aduce roade bune. 

Activităţile de educaţie religioasă nu pot avea decât influenţe pozitive, aducând un modest ajutor 

părinţilor în misiunea grea şi în marea răspundere ce apasă pe umerii lor în creşterea trupească şi 

sufletească a copiilor. Ele generează ecouri adânci în mintea şi sufletul celui care abia acum începe să se 

formeze: bun, ascultător, harnic, răbdător, susţinător de dreptate şi adevăr, informat. 

Educaţia religioasă pe care fiecare copil o primeşte în şcoală este o etapă importantă a formării sale 

spirituale, dar doar o etapă. În mod tradiţional, educaţia religioasă a creştinului începe în prima copilărie, 

iar debutul acesteia este marcat de momentul primirii Sf. Taine a Botezului. 

Lăsând scrierile religioase şi trecând la cele laice găsim, cu satisfacţie, gânduri identice, exprimate 

prin cuvinte simple spuse direct. Marele prozator român Marin Preda îşi încheie celebrul său roman „Cel 

mai iubit dintre pământeni” cu o cugetare rezonantă, bine cunoscută: „…dacă dragoste nu e, nimic nu e”.  

Comentariile la asemenea maxime, cu astfel de substanţă, sunt de prisos. Toţi cei angajaţi în 

procesul educaţiei în general, inclusiv a celei religioase, sunt vizaţi într-un fel sau altul şi, ţinând seama de 

receptivitatea copiilor şi a elevilor la asemenea trăiri, să creeze surse generatoare în acest scop. 
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IMPORTANȚA INSTRUIRII PRIN INTERMEDIUL JOCURILOR DINAMICE  

ÎN PREȘCOLARITATE 

 

Profesor înv. preșc. GEORGICA PÎRVU  

Grădinița P.P. „Amicii” Constanța 

 

 

Jocul reprezintă principalul mijloc de angrenare a copilului preșcolar într-o activitate complexă, 

reprezentativă acestei vârste. Prin intermediul acestuia se realizează dezvoltarea motrică și psihică a 

copilului, se pun bazele conduitei în colectiv și se lucrează la formarea trăsăturilor de caracter. 

Astfel, dintre variatele genuri de jocuri, cele de mișcare sunt preferate de către copii. Jocurile de 

mișcare au la bază acțiuni motrice mai simple sau mai complexe, a căror execuție este dirijată parțial de 

reguli.prin intermediul acestora se consolidează priceperile și deprinderile motrice de bază, ca mersul, 

alergarea, aruncarea, săritura, cățărarea și echilibrul. De asemenea, jocul dezvoltă calități motrice: viteza, 

forța, îndemânarea, rezistența și în mod implicit, ritmul și coordonarea, în condițiile unei stări emoționale 

pozitive, într-un climat de veselie și de optimism. 

Copilul este pus în situația de a alege dintr-o gamă variată de exerciții pe cele adecvate învingerii 

obstacolelor care apar brusc și care se modifică neîncetet în timpul jocului. 

Jocul de mișcare oferă copilului posibilitatea de a-și desfășura acțiunile în cele mai variate condiții, 

dezvoltându-și în acest mod imaginația și inițiativa. 

Se poate preciza faptul că jocurile de mișcare contribuie la formarea stărilor afective pozitive și 

calităților morale, a voinței și trăsăturilor de caracter. Ele educă încrederea copilului în forțele proprii, 

sentimentul de prietenie, stimulează plăcerea de a acționa în și pentru colectiv.  Acesta dezvoltă curajul, 

dârzenia, perseverența, spiritul de întrecere, dar și de răspundere față de propriile acțiuni, disciplina și 

stăpânirea de sine. 

Organizate și coordonate în mod corect, jocurile de mișcare pot preîntâmpina apariția și 

manifestarea unor trăsături negative, ca: irascibilitatea, egoismul, încăpățînarea, sentimentul de izolare, 

îngâmfarea, incorectitudinea etc. 

În activitatea cu preșcolarii se folosesc  frecvent jocurile însoțite de melodii sau texte. Acestea 

sporesc eficacitatea muncii educative, ajutând la dezvoltarea simțului ritmului și a coordonării și 

îmbogățesc totodată vocabularul copiilor. 

Din marea varietate a jocurilor de mișcare trebuie alese însă cele care corespund scopului instructiv-

educativ urmărit și particularităților de vârstă ale copiilor. 

În general, se începe cu cele care conțin mișcări simple, care cer respectarea unui număr redus de 

reguli, dar antrenează copiii într-o activitate fizică plăcută. Treptat, pe măsură ce experiența acestora 

devine mai bogată se trece la jocuri mai complicate. Temele se îmbogățesc, jocurile cuprind reguli mai 

numeroase și mai variate, copiii sunt puși în situația de a învinge greutăți tot mai mari, complexitatea 

jocurilor crescând progresiv. 

Jocurile sunt alese în funcție de locul care le-a fost fixat în structura lecției, de vârsta copiilor și 

dezvoltarea lor psiho-motorie. 

Jocurile de organizare a colectivului de copii cu schimbări de formații sau comenzi neprăvăzute, cu 

rezolvări de sarcini la semnal, cele de grupare și regrupare, distractive sau destinate influențării selective 

a segmentului aparatului locomotor constituie elemente care pot face parte din prima și a doua verigă a 

lecției de educație fizică. Ele se adresează întregului colectiv de copii, contribuie la organizarea acestuia, 

la ridicarea stării emoționale și le trezește dorința de mișcare de acțiune. 

Jocurile care  urmăresc formarea sau consolidarea unei deprinderi motrice de bază, ca alergarea, 

echilibrul, aruncarea, săritura sau dezvoltarea calităților motrice. 
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Pentru partea de final, sunt recomandate jocuri mai puțin dinamice cu mișcări de respirație, jocuri 

cu cântec sau repetarea unor acțiuni cunoscute care nu cer un efort ridicat. 

 În grădinițe, succesul muncii instructiv-educative depinde în mare parte de educatoare, de 

capacitatea ei organizatorică, de priceperea ei de a îndruma activitatea copiilor, folosind cele mai noi 

metode și mijloace pedagogice. Personalitatea  educatoarei se manifestă prin comportarea ei echilibrată, 

prin tactul pedagogic, sinceritatea, spiritul de dreptate și responsabilitate, dragoste de muncă, 

originalitatea mijloacelor alese și capacitatea ei creatoare. 

 Tonul pe care îl folosește, voiciunea exprimării, expresia însuflețită a figurii, gesturile chibzuite, 

ținuta îngrijită au un efect puternic asupra copiilor. Aceste calități  îi vor asigura autoritatea, prestgiul și în 

același timp o vor apropia de copii, lucru ce îi va permite să realizeze cu succes procesul de instruire și 

educare. 

 În ceea ce privește predarea educației fizice, sarcinile principale ale educatoarei sunt de a crea 

emulația necesară în rândul copiilor, de a a stimula dorința de practicare a exercițiilor fizice și a jocurilor 

de mișcare. Aceasta trebuie să convingă părinții de necesitatea și utilitatea mișcării și practicării ei de 

către copii, nu numai în grădinițe, ci și acasă, în scopul întăririi sănătății, călirii și dezvoltării 

organismului copiilor, al formării deprinderilor motrice și a desprinderilor igienice  necesare pe tot 

parcursul vieții. 

 Educatoarea trebuie să realizeze instruirea și educarea continuă și susținută a copiilor, dovedind 

exigență față de comportarea lor, evitând însă duritatea și păstrând permanent o atitudine obiectivă. 

 În concordanță cu vârsta și gradul de pregătire a copiilor, aceasta va concepe și va urmări 

dezvoltarea lor multilaterală și armonioasă, călirea și formarea deprinderilor de mișcare  și a calităților de 

motrice de bază. 

 Toate aceste obiective instructiv-educative importante se pot înfăptui prin alegerea și organizarea 

corectă de către educatoare a jocurilor de mișcare.  

 În desfășurarea activității de educație fizică, educatoarea va apela la convingerea, aprobarea și 

dezaprobare, sancțiune, etc. pentru a obține rezltatele dorite. 

 Stimulentele verbale sau materiale vin în sprijinul bunei desfășurări a activității fie că sunt 

acordate individual, fie întregului colectiv de copii. Recompensele pot consta în: laudă, stegulețe pentru 

echipele învingătoare sau copiii care au realizat tema dată, cu care se face un tur de onoare în jurul sălii, 

medalioane, etc. 

 Sancțiunile trebuie aplocate, în mod gradat, începând cu observația individuală și mergând până la 

admonestarea în fața colectivului. Pregătirea educatoarei începe cu studierea  programei analitice pe care 

o va aplica în cursul anului. În funcție de cerințele acesteia, se va întocmi planificarea, ținându-se seama 

de repartizarea materiei prevăzute de-a lungul întregului an. 

 Educatoarea va stabili conținutul fiecărei activități de educație fizică în funcție de: tema de 

rezolvat, gradul de dificultate a acesteia, precum și de anotimp, precizând mijloacele și metodele care 

urmează să fie utilizate. 

 Teama activității de educație fizică se stabilește în raport cu vârsta, nivelul de pregătire al copiilor 

și condițiile materiale existente în grădiniță. 

 Temele trebuie să fie eșalonate într-o ordine logică astfel gradate, încât să asigure învățarea și 

consolidarea desprinderilor de mișcare, bază de plecare pentru alte teme, mai dificile, prevăzute în viitor. 

 Educatoarea este obligată să respecte planul calendaristic, să consulte metodicile de specialitate și 

culegerile  de  joc  și să-și organizeze sala sau terenul de joc  și să-și asigure materialele necesare bunei 

desfășurări a activității. 

 Măiestria pedagogică a educatoarei se realizează printr-un studiu minuțios al literaturii de 

specialitate, prin participarea la cât mai multe activități de educație fizică model, prezentate în acest scop 

fie  de profesorii de educație fizică, fie de alte educatoare, în cadrul schimbului de experiență efectuat. În 
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acest mod își va putea analiza obiectiv activitatea, fiind la curent cu procedee noi, utile procesului de 

instruire. Întocmirea planului de activitate este obligatorie numai în primii ani, dar pregătirea educatoarei 

continuă pe tot parcursul activității sale, indiferent de experiența pe care o posedă. 

Educatoarea, managerul întregului proces didactic, are libertatea de a alege- singură ori în echipă, 

tipul de abordare a activităților cu preșcolarii, accentuând utilizarea acțiunilor de grup și nu pe cele cu 

întreaga clasă. În codul activităților integrate, abordarea realității se face printr-un demers global, 

granițele dintre categoriile și tipurile de activități dispar, se contopesc într-un scenariu unitar și de cele 

mai multe ori ciclic, în care tema se lasă investigată cu mijloacele diferitelor științe, evident, conținuturile 

au un subiect comun, care urmează a fi cel elucidat în urma parcurgerii acestora și atingerii obiectivelor 

comportamentale avute în vedere. 

La completarea scenariului educatoarei privind activitățile zilei, ne pot fi de folos jocurile de 

mișcare ca momente de tranziție dintre două activități statice sau care au presupus o activitate 

preponderent intelectuală. Un exemplu ar fi acela dintre o activitate de educare a limbajului și o activitate 

de educație pentru societate sau matematică sau chiar desen se pot desfășura unul-două jocuri de mișcare, 

care vor contribui la activizarea copiilor, la sporirea interesului pentru următoare activitate sau la 

instalarea unei atmosfere de relaxare care să-i ajute să se poată concentra pe perioada activității 

următoare. Jocurile  ce se desfășoară ca activități de tranziție ttrebuie să fie simple, fără reguli prea multe 

pentru a nu necesita o concentrare mare și deci să obosească. Sunt recomandate și jocurile care presupun 

nu numai mișcare, dar și elemente hazlii sau care sunt completate de cântece sau poezii ritmate. De 

exemplu „Deschide urechea bine”, „Câinele cel ciufulit”, „Ursul doarme” etc. 

Jocurile de mișcare se folosesc și ca etapă în cadrul activităților liber alese, respectiv după 

activitățile comune, ca moment de sine stătător. Acestea se pot desfășura în sala de grupă sau în aer liber 

și cuprind un set de două trei jocuri de mișcare potrivite atât nivelului de vârstă, temei pjroiectului din 

săptămâna respectivă, dar mai ales nevoii de mișcare este foarte variată. Ele pot fi mai simple sau mai 

complexe, pot implica de multe ori chiar și roluri („Raţele şi vânătorii”, „Păsărelele în cuib”, „ Ţăranul e 

pe câmp”, etc.). 

Jocurile de mişcare practicate în aer liber asociate cu cei trei factori de călire: aer, apă, soare, 

acestea vor contribui din plin la dezvoltarea multilaterală a copiilor, deoarece prin natura sa, jocul de 

mișcare cultivă anumite deprinderi, educă trăsăturile  de caracter, prilejuiește trăiri emoționale. 
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PROCEDEE  DE  STIMULARE  A  GÂNDIRII 

CREATOARE  ÎN  CADRUL  MATEMATICII 

 

 

Prof. CAMELIA SĂRMĂŞAG 

Școala Gimnazială Nr. 39 ,,Nicolae Tonitza”, Constanţa 

prof. MARIOARA MANEA  

Școala Gimnazială Nr. 39 ,,Nicolae Tonitza”, Constanţa 

 

Motto:” Creativitatea, este o floare atât de delicată încât elogiul o face să înflorească, în timp ce 

descurajarea o înăbuşă adesea chiar înainte ca ea să se poată transforma în floare.” (Osborn) 

 

 

Creativitatea este acea caracteristică a gândirii care foloseşte inventiv experienţa şi cunoştinţele 

acumulate, oferind soluţii şi idei originale.  Multă vreme activitatea a fost considerată apanajul exclusiv al 

unei minorităţi restrînse ceea ce este adevărat dacă ne gândim la nivelul creativităţii inovatoare şi la cel al 

creativităţii emergente. Gândirea creatoare este deosebit de complexă şi are la bază o serie de factori  

care-i permit combinările, transformările, implicările, relaţiile, identificările sau evaluările. Pe lângă 

coeficientul de inteligenţă, un rol important în creativitate, îl au: ereditatea, capacităţile intelectuale, 

aptitudinile, caracterul, mediul socio-cultural, efortul susţinut de pregătire şi investigaţie. În actul gândirii 

creatoare există momente diferite calitativ: perioada de preparare care constă din acumularea informaţiei; 

incubaţia care reprezintă prelucrarea foarte diversă a informaţiei după principii, reguli şi nevoi specifice; 

iluminarea - momentul fericit al găsirii soluţiei; verificarea sau revizuirea soluţiei.  

Dezvoltarea creativităţii în învăţământ 

Câtă vreme creaţia era socotită un privilegiu dobândit ereditar de o minoritate, şcoala nu s-a ocupat 

în mod special de acest aspect, deşi, e drept, s-au creat ici colo clase speciale pentru supradotaţi. De când 

se arată că automatele dirijate de calculatoare înfăptuiesc toate muncile monotone, stereotipe şi deci 

omului îi revin mai mult sarcini de perfecţionare, de înnoire, cultivarea gândirii inovatoare a devenit o 

sarcină importantă a şcolilor de masă. Pe lângă efortul tradiţional de educare a gândirii critice, stimularea 

fanteziei apare şi ea ca un obiectiv major. Aceasta implică schimbări importante, atât în mentalitatea 

profesorilor, cât şi în ce priveşte metodele de educare şi instruire. 

În primul rând, trebuie schimbat climatul, pentru a elimina blocajele culturale si emotive, puternice 

în şcoala din trecut. Se cer relaţii destinse, democratice, între elevi şi profesori, ceea ce nu înseamnă a 

coborî statutul social al celor din urmă. Apoi, modul de predare trebuie să solicite participarea, iniţiativa 

elevilor - e vorba de acele metode active, din păcate prea puţin utilizate în şcoala românească. În fine, 

fantezia trebuie şi ea apreciată corespunzător, alături de temeinicia cunoştinţelor, de raţionamentul riguros 

şi spiritul critic. 

Într-o lume în continuă schimbare elevii noştri vor avea nevoie de capacitatea de a selecta 

informaţiile, de a decide care dintre ele sunt sau nu sunt importante, deci vor trebui să înveţe în mod 

critic, creator, productiv. Astfel, cadrul didactic trebuie să renunţe la locul pe care îl ocupa în centrul 

universului şcolar; elevul devine centrul clasei, revenindu-i un rol activ în învăţare, iar dascălul devine un 

conducător care acţionează abil şi discret în organizarea clasei, în alegerea tehnicilor şi a instrumentelor 

necesare învăţării. În orele de matematică se pot utiliza cel mai des aceste demersuri, deoarece 

matematica este o activitate formatoare a spiritului, joacă un rol privilegiat pentru inteligenţa şi gândirea 

critică, este un limbaj de comunicare, un model pentru alte discipline. 
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Blocajele creativităţii 

Trebuie să fim conştienţi şi să combatem anumite piedici în calea manifestării imaginaţiei, 

creativităţii. Asemenea obstacole sunt denumite, de obicei, blocaje.  

1) Mai întâi, sunt  blocajele culturale. Unul din ele este conformistul: dorinţa oamenilor ca toţi 

cetăţenii să gândească şi să se poarte la fel. Cei cu idei neobişnuite sunt priviţi cu suspiciune si chiar cu 

dezaprobare, ceea ce constituie o descurajare a gândirii inovatoare. Apoi, există în general o 

neîncredere în fantezie şi o preţuire exagerată a raţiunii logice, a raţionamentelor. Dar deducţiile 

riguroase nu permit un progres real decât dacă fundamentează rezultatele unor construcţii sau ale unor 

operaţii imaginare. Nici matematica nu poate progresa fără fantezie.  

2) Blocaje metodologice sunt acelea ce rezultă din procedeele de gândire. Aşa e cazul rigidităţii 

algoritmilor anteriori. Se numeşte algoritm o succesiune determinată de operaţii permiţând rezolvarea 

unei anumite categorii de probleme. Noi suntem obişnuiţi să aplicăm într-o situaţie un anume algoritm 

şi, deşi nu pare a se potrivi, stăruim în a-l aplica, în loc să încercăm altceva. De asemenea, se observă 

cazuri de fixitate funcţională: folosim obiecte potrivit funcţiei lor obişnuite şi nu ne vine în minte să le 

utilizăm altfel. Tot în această categorie de blocaje găsim şi critica prematură, evidenţiată de Al. 

Osborn, unul din promotorii cultivării creativităţii. Atunci când ne gândim la soluţionarea unei 

probleme complexe, spune el, sunt momente când ne vin în minte tot felul de idei. Dacă, îndată ce 

apare o sugestie, ne apucăm să discutăm critic valoarea ei, acest act blochează venirea altor idei în 

conştiinţă. Şi cum prima sugestie de obicei nu e cea mai bună, ne aflăm în impas. Când imaginaţia 

trece printr-un moment de efervescenţă, să lăsăm ideile să curgă – doar să le notăm. Numai după ce  

acest izvor de inspiraţie seacă, să trecem la examenul analitic al fiecăruia. Osborn a intitulat acest 

procedeu brainstorming („asaltul de idei” sau „evaluarea amânată”). Brainstormingul poate fi utilizat 

şi în munca individuală, dar el e cunoscut mai ales printr-o activitate de grup. 

3) În fine, mai există şi blocaje emotive, întrucât factorii afectivi au o influenţă importantă: 

teama de a nu greşi, de a nu se face de râs, poate împiedica pe cineva să exprime şi să dezvolte un 

punct de vedere neobişnuit. De asemenea, graba de a accepta prima idee este greşita, fiindcă rareori 

soluţia apare de la început. Unii se descurajează rapid, dat fiind că munca de creaţie, de inovaţie este 

dificilă şi solicită eforturi de lungă durată. Şi tendinţa exagerată de a-i întrece pe alţii implică evitarea 

ideilor prea deosebite şi dăunează procesului de creaţie. 

Identificăm patru factori “asasini ai creativităţii”: 

1. Evaluarea. În aşteptarea evaluării, elevul se va concentra mai mult asupra modului în care îi va fi 

apreciată munca şi nu va da frâu liber imaginaţiei şi fanteziei. 

2. Recompensa determină înăbuşirea motivaţiei intrinseci, a imboldului personal, ajungându-se 

astfel la reducerea creativităţii. 

3. Competiţia este mai complexă decât recompensa şi evaluarea luate separat deoarece le conţine pe 

amândouă. Competiţia apare atunci când elevii ştiu că performanţele lor vor fi evaluate în raport cu 

performanţele altora, iar cel mai bun va primi o recompensă. Astfel, ei se vor preocupa excesiv de 

dezvoltarea unor strategii de depăşire a celorlalţi, lucru care poate dăuna creativităţii lor. 

4. Restrângerea posibilităţilor de alegere se referă la impunerea unor reguli stricte, a unor 

constrângeri privitor la sarcinile de lucru, la inocularea ideii că ar exista o singură cale de realizare a 

sarcinii date. 

Matematica îşi dovedeşte importanţa deosebită participând cu mijloace proprii la dezvoltarea 

personalităţii nu numai sub aspect intelectual, ci şi sub aspect estetic şi moral. 

Din punct de vedere al dezvoltării intelectuale, învăţarea matematicii exersează judecata, îl ajută pe 

elev să distingă adevărul ştiinţific de neadevăr, să-l demonstreze; antrenează organizarea logică a gândirii, 

ordonarea ideilor, recunoaşterea ipotezelor şi consecinţelor, îl învaţă pe copil să distingă diversele aspecte 

ale unei situaţii, să degajeze esenţialul de neesenţial, formează capacităţile atenţiei, antrenează memoria 
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logică, exersează analiza şi sinteza, favorizează dezvoltarea imaginaţiei creatoare, îl ajută să-şi formeze 

simţ critic constructiv, îi formează spiritul ştiinţific exprimat prin obiectivitate, precizie, gustul cercetării. 

Sub aspect estetic trezeşte gustul faţă de frumuseţea matematicii exprimată prin relaţii, formule, 

figuri, demonstraţii, cultivă unele calităţi ale exprimării gândirii, cum ar fi claritatea, ordinea, 

conciziunea, eleganţa îl face pe elev capabil să recunoască şi să aprecieze legătura formală a creaţiei 

artistice relevată în echilibrul arhitectural, compoziţia artelor plastice, ritmuri şi structuri muzicale, îl face 

sensibil faţă de frumuseţea naturii şi tehnicii. 

Din perspectiva dezvoltării morale, matematica formează gustul pentru adevăr, obiectivitate şi 

echitate, creează nevoia de rigoare, discernământ şi probarea ipotezelor, creează nevoia de a cunoaşte, a 

înţelege, formează deprinderi de cercetare şi investigaţie, stimulează voinţa de a duce la capăt un lucru 

început. Ea preîntâmpină adoptarea unor atitudini nemotivate şi întâmplătoare. 

Un principiu, şi o orientare a educaţiei contemporane este formarea personalităţii elevului: activ, 

investigator, creator, participant, conştient la propria sa ″dăltuire″. 

Creativitatea înseamnă capacitatea de:  

 - a elabora idei noi, originale;  

 - a inventa metode noi de acţiune pentru rezolvarea unor situaţii problematice;  

 - a descoperi şi crea;  

 - a avea iniţiativa traducerii în faptă a soluţiilor originale. 

Elevul inteligent şi creator în procesul de învăţare:  

- este receptiv faţă de nou;  

- înţelege, selectează ideile fundamentale şi stabileşte noi conexiuni între ele;  

- îşi pune probleme, formulează ipoteze şi le verifică folosind tehnici şi căi noi de rezolvare. 

În timpul unei ore elevului i se va cere:  

- să caute, să găsească răspunsuri adecvate, nu să asculte;  

- să facă invenţii, să creeze, să-şi imagineze, nu să înregistreze;  

- să descopere el şi să argumenteze cu exemple personale, nu să memoreze.  

Cultivarea creativităţii elevilor prin rezolvarea de probleme 
O contribuţie esenţială la realizarea unei gândiri creative o are studierea matematicii, atât prin 

rezolvarea exerciţiilor, dar mai ales prin rezolvarea de probleme. Rezolvarea unei probleme este o 

activitate inventivă, creativă, deoarece dezvăluie implicaţiile ascunse în care se găseşte necunoscuta faţă 

de datele cunoscute, procesul rezolvării unei probleme fiind o activitate mentală de căutare în cursul 

căreia sunt emise diferite ipoteze care sunt supuse verificării pe rând. Este o activitate curentă a 

procesului de instruire pe care profesorul o propune la clasă, fiecărui elev sau unui grup de elevi. Dar ce 

înseamnă a rezolva probleme? Ce este o problemă? Un răspuns ar fi cel dat de Paul Fraisse: „Orice 

situaţie în care răspunsul nu poate fi dat imediat constituie o problemă.” Altfel spus, o problemă este o 

situaţie nouă, necunoscută în faţa căreia rezolvatorul se află şi pe care trebuie să o rezolve, să ia o decizie, 

să găsească soluţia. 

„A găsi soluţia unei probleme este o performanţă specifică inteligenţei, iar inteligenţa este 

apanajul specific speciei umane”, completează J.James. Se poate spune că, dintre toate îndeletnicirile 

omeneşti, cea de rezolvare a problemelor este cea mai caracteristică. Orice problemǎ implicǎ în 

rezolvarea ei o activitate de descoperire, deoarece exclude preexistenţa, la nivelul rezolvitorului, a unui 

algoritm de rezolvare, care ar transforma-o într-un exerciţiu. Dar oare pentru a rezolva o problemă e 

suficientă doar inteligenţa? Să vrea, să vadă (operaţia necesară), să poată să o vadă şi, în sfârşit, să ştie să 

o vadă sunt etape obligatorii în conştientizarea matematicii în ciclul primar. De aceea, prima şi cea mai 

importantă îndatorire a profesorului în predarea matematicii, este de a acorda atenţia cuvenită 

metodologiei de rezolvare a problemelor, mai clar, să asigure experienţă de gândire punându-i frecvent în 

situaţia de a „matematiza” aspecte reale din viaţă. Metoda cubului solicită operaţiile gândirii şi aplicarea 
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cunoştinţelor şi competenţelor formate pe parcursul unei activităţi de învăţare şi se poate aplica cu succes 

în analiza, rezolvarea şi compunerea de probleme. 

Capacitatea de a rezolva probleme nu este înnăscută, ci aceasta se dezvoltă prin exerciţiu de-a 

lungul unei perioade mai lungi. De aceea, atunci când utilizăm rezolvarea de probleme ca metodă de 

apreciere a performanţelor elevilor, trebuie să începem cu activităţi simple. 

Procedee: 

- formularea întrebării sau întrebărilor la diferite probleme; 

- completarea treptată a unei probleme rezolvate; 

- rezolvarea problemei prin mai multe procedee şi alegerea căii celei mai economicoase; 

- reformularea problemei prin introducerea necunoscutei drept cunoscută; 

- compuneri de probleme prin analogie utilizând diferite desene; 

- compuneri de probleme după exerciţii şi formule; 

- transformarea problemelor în exerciţii cu paranteze; 

- crearea liberă de probleme; 

- modificarea conţinutului şi a datelor problemei. 

Termenul creativitate provine din latinescul „creare”-a naşte, a zămisli, a făuri. Creativitatea în 

economia de piaţă = existenţă, rezistenţă, competenţă. Nu eşti creativ, nu rezişti. A fi inovativ ca profesor 

înseamnă a gândi şi a căuta metode şi mijloace noi pentru a pune în operă actul didactic. Inovaţia 

înseamnă refuzul permanent al rutinei, respingerea riscului de a repeta proceduri şi strategii didactice 

uzate şi totodată, deschiderea către tot ce înseamnă noutate, la nivel conceptual şi tehnologic, un apetit 

sporit pentru experiment, cu o viziune coerentă şi constientă a finalităţii întregului proces. În acest 

context, inovaţia ar putea cuprinde: inteligenţă, creativitate, fantezie, originalitate, noutate, capacitate 

asociativă, progres tehnologic. A fi creativ ca profesor, înseamnă să ai o capacitate complexă a 

personalităţii, astfel încât, sprijinindu-te pe date sau produse anterioare, îmbinate cu investigaţii şi date 

noi, să produci ceva nou, original, de valoare şi eficienţă ştiinţifică şi social-utilă, ca un rezultat al 

influenţelor şi relaţiilor factorilor subiectivi şi obiectivi şi a condiţiilor ambientale, ale mediului socio-

cultural. 

Datorită faptului că astăzi mai mult ca oricând munca are un caracter creator, iar cunoştinţele şi 

tehnicile se înnoiesc continuu, şcoala are sarcina să pregatească elevii pentru a face faţă noilor cerinţe, să 

găsească metode, mijloace eficiente pentru dezvoltarea creativităţii. 

Dezvoltarea creativităţii la matematică se poate face prin: 

Metode cu valenţe activizatoare: conversaţie, expunere, demonstraţie, problematizare, învăţare prin 

descoperire, jocuri didactice, brainstorming, modelare, studiu de caz. Metodele active acordă valoare 

activismului subiectului: valorifică gândirea critică, creativitatea; presupun complementaritate, relaţii; 

sistematizează experienţe subiective; presupun colaborare, cercetare comună. 

Specific metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează interacţiunea dintre minţile 

participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente. Acest tip 

de interactivitate determină ,,identificarea subiectului cu situaţia de învăţare în care acesta este antrenat“, 

ceea ce duce la transformarea elevului în stăpânul propriei formări. 

Metode cu valenţe creatoare: metoda ,,ciorchinelui”; metoda cubului, turul galeriei; dezbaterea 

panel; jocul de rol, studiul de caz, tehnica acvariului, proiectul, portofoliul etc. 

Folosirea cu prioritate a metodelor şi tehnicilor active centrate pe elev, care să contribuie la 

formarea potenţialului intelectual al elevilor, presupune implicarea copilului în actul de învăţare, pentru 

ca să i se ofere condiţii optime pentru dezvoltarea gândirii, a intelectului, în direcţia flexibilităţii, 

creativităţii, inventivităţii, şi pentru dezvoltarea interesului pentru propria formare, în sensul formării lui 

ca participant activ la procesul de educare. 
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Concluzii 

”Să nu-i educăm pe copii pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari. Şi 

nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” (Maria Montessori) 
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METODELE „SMILE”  

ÎN ABORDAREA PROBLEMEI IDENTITĂȚII  

ÎN ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE 
 

                              Prof. pentru învăţământul primar IOANA NĂDĂBAN  

                                                               Şcoala Gimnazială Nr. 5 Arad 

 

 

 În contextul integrării României în Uniunea Europeană, abordarea problemei identităţii în cadrul 

activităţilor educative devine o prioritate. Am avut şansa să-mi îmbogăţesc experienţa în privinţa acestui 

aspect beneficiind de un grant Comenius de mobilitate individuală, concretizat în participarea la cursul 

SMILE Stockholm, organizat de Tinta Education, Sundbyberg, Suedia. Formatorii cursului la care au 

participat cadre didactice din cinci ţări (Grecia, Italia, Spania, Portugalia şi România) au fost Gavin 

Baldwin,  de la Universitatea Middlesex şi David Powell de la Tinta Education (“Explorarea identităţii”, 

“Oraşul ca muzeu”, “Analiza  critică a unui muzeu”). Acest curs s-a adresat cadrelor didactice care doresc 

să abordeze în activităţile desfăşurate cu elevii problema identităţii în lumea modernă. 

SMILE este un acronim care dezvăluie posibilele faţete ale cursului: Schools Museums Internet 

Learning Europe, Schools Museums Identity Learning Europe and Schools Museums Identity Learning 

Environment, toate analizând diferite aspecte ale conceptului de identitate (individuală, locală, de grup, 

naţională, europeană) în contextual educaţiei formale şi non-formale. Ideea principală a cursului SMILE 

urmăreşte încurajarea cercetării aspectelor legate de identitate prin propriii ochi şi prin propriile 

experienţe şi prezentarea rezultatelor prin intermediul mijloacelor de comunicare cu o audienţă largă.  

Metodele SMILE reprezintă o modalitate flexibilă de abordare a problemelor referitoare la 

identitate, care încurajează folosirea observaţiei proprii şi a comparaţiei în recunoaşterea similitudinilor şi 

a diferenţelor, pentru a putea înţelege care aspecte legate de identitate influenţează populaţia diferitelor 

regiuni şi părţi ale Europei de astăzi. Cursul îşi propune să-i pună pe elevi în centrul învăţării şi să-i ajute 

să înţeleagă noţiuni complexe privind identitatea individuală, de grup, regională, naţională şi europeană. 

De asemenea este recunoscută importanţa pe care o au clădirile în explorarea şi exprimarea aspectelor 

identităţii şi rolul muzeelor în interpretarea sistemului de valori care imprimă identitatea. Pornind de la 

ideea că muzeele şi mediul reprezintă modalităţi de a interpreta identitatea unei comunităţi, SMILE îşi 

propune să realizeze o bază de resurse pe Internet care le va permite şcolilor să investigheze numeroasele 

aspecte ale identităţii europene. Temele centrale ale cursului ţin de  pedagogie şi didactică, educaţie 

interculturală, abordare incluzivă, cetăţenie şi dimensiune europeană, tehnologii ale comunicării şi 

informaţiei, cetăţenie activă. Suporturile teoretice au fost însoţite de prezentări Power Point, subliniidu-se 

necesitatea diversificării metodelor pedagogice. Metodologia utilizată permite aplicarea activităţilor în 

majoritatea ariilor curriculare. Cursul a inclus ateliere de lucru desfăşurate atât la sediul instituţiei 

organizatoare, pe teme precum: prezentarea identităţii individuale şi naţionale a participanţilor, 

elaborarea, pe grupe, a unei expoziţii virtuale care să surprindă identitatea suedeză aşa cum a rezultat ea 

din vizitele efectuate în timpul cursului, construirea, în final, a unui muzeu virtual al Europei şi discutarea 

în plen a problematicii cetăţeniei europene. Toate acestea au avut drept scop stimularea creativităţii şi a 

spiritului critic, activităţile respective putând fi desfăşurate şi cu elevii.  

Exerciţiile şi activităţile propuse au rolul de a ajuta profesorii şi elevii în explorarea conexiunii 

dintre identitate şi spaţiul fizic. Cum şi când au apărut primele elemente ale identităţii noastre? Probabil 

primele dintre acestea se conturează încă din viaţa intrauterină, când fătul percepe semnalele privind 

spaţiul, unele sunete şi emoţiile pe care i le transmite mama. Copilul nou-născut îţi foloseşte simţurile, 

care-i creează senzaţii de bine, apartenenţă, securitate sau insecuritate şi îi transmit primele informaţii 
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elementare despre spaţiul înconjurător. Formare propriei noastre identităţi începe în acest moment şi este 

o istorie a interacţiunilor cu oamenii pe care-i întâlnim şi cu spaţiile în care ne petrecem timpul. Copiii 

mici explorează spaţiul fizic în mod natural, folosind văzul, auzul, simţul tactil şi cel olfactiv pentru a-şi 

crea o reprezentare a mediul înconjurător. Această cale naturală de a învăţa este probabil o abilitate ce se 

pierde sau se uită odată cu trecerea anilor. Să ne gândim la amintirile pe care le avem dintr-o vacanţă 

petrecută pentru prima oară într-un anumit loc. Peisajele, sunetele şi miresmele devin proaspete şi vii. Să 

comparăm această călătorie cu drumul pe care îl parcurgem zilnic spre serviciu sau spre şcoală. Ne 

folosim simturile în acelaşi mod sau le setăm pe „pilot automat”?  Cum ne ajută să înţelegem formare 

propriei noastre identităţi? Care este legătura dintre utilizarea simţurilor şi crearea a ceea ce suntem?  

Spaţiul în care ne-am născut şi primii oameni pe care i-am întâlnit formează bazele imaginii de sine 

şi ale identităţii. Această combinaţie dintre mediul în care ne-am născut şi oamenii pe care i-am întâlnit ne 

transmite limba sau dialectul regional, demnitatea noastră civică, sentimentul nostru de apartenenţă. 

Oamenii care s-au născut şi au crescut într-un anumit loc „simt” altfel acel loc. Ei sunt capabili să 

perceapă „pulsul” localităţii, să-i citească atmosfera, să prevadă pericolul sau plăcerea, să anticipeze ceea 

ce va urma, să descopere mesajele secrete pe care le emite oraşul.  

Cum putem noi să descriem acest limbaj, să interpretăm semnalele şi simbolurile care ne 

informează despre oraş? Aceste semnale şi simboluri pot fi vizuale, auditive, tactile şi kinestezice. Le 

putem „citi”, auzi, atinge sau transpune prin intermediul corpului nostru. Mesajele pot fi reale, ca rezultat 

direct al interacţiunii dintre simţurile noastre şi spaţiul înconjurător, sau pot fi generate de experienţele 

noastre timpurii sau de ceea ce am aflat din media, ca urmare a actrivităţii subconştientului. 

Noi învăţăm încă de la o vârstă fragedă despre fragmentarea fizică şi subconştientă a mediului în 

care trăim, precum şi cum să „citim” fiecare diviziune. Orice diviziune poate avea o identitate proprie. 

Fragmentarea fizică este determinată de aspectele geografice ale locului (un râu, o cale ferată sau un areal 

industrial). De asemenea, poate fi determinată de separarea locului în diferite areale sociale, economice 

sau etnice. Mediul înconjurător mai poate fi divizat în spaţiu public, parcuri, şosele, centre comerciale, 

spaţii private, zone industriale etc. 

Asemenea diviziunilor fizice ale mediului, diviziunile subconştiente depind de diverşi factori: 

vârstă, sex, educaţie sau clasă socială. Aceste diviziuni subconştiente sunt la fel de reale ca şi cele fizice. 

De exemplu, un anumit parc reprezintă un spaţiu public deschis oricui, dar este posibil ca multe femei să 

evite să meargă acolo. Un areal istoric sau un muzeu poate prezenta interes doar pentru o anumită parte a 

populaţiei acelui loc. Oraşul este şi un loc de întâlnire: la un anumit moment al zilei sau al nopţii, într-un 

anumit loc, poţi întâlni doar oameni de o anumită vârstă, orientare religioasă, cu preocupări comune etc. 

Specific naturii umane este ca fiecare dintre noi să se ataşeze de spaţiul în care trăieşte. Cum să 

„citim” identitatea oraşului nostru? Putem cumpăra o hartă, desigur, dar acest lucru presupune să avem 

abilităţile necesare să citim harta respectivă, să urmărim liniile, să interpăretăm simbolurile şi să le 

transpunem în realitate. Cu toate acestea, o hartă nu surprinde decât o parte dintre caracteristicile unui 

oraş. În cazul în care locuim o perioadă de timp mai îndelungată într-un anumit loc, purtăm harta în 

mintea noastră.  

O experienţă interesantă ar fi survolarea oraşului. Cum acest exerciţiu este foarte dificil de realizat, 

pot fi utilizate, în schimb, fotografii sau filmeleţe realizate din avion. Astfel se poate forma o imagine de 

ansamblu despre amplasarea oraşului în mediul geografic, proporţii şi dimensiuni. Explorarea la pas este 

însă cea care oferă posibilitatea analizării planului oraşului, urmărirea tipologiei străzilor, parcurilor, 

caselor, zonelor industriale şi a tuturor celorlalte elemente ce compun un oraş. Strada poate fi considerată 

o „sală de clasă” care pune la dispoziţie materialul didactic necesar pentru explorarea identităţii prin 

studiul aspectului clădirilor. Foarte utilă este întocmirea, în prealabil, a unei liste care să cuprindă 

aspectele ce vor fi urmărite în „citirea” clădirilor: stilul, materialele din care au fost construite (lemn, 

piatră, cărămidă, sticlă), detaliile faţadelor, decoraţiunile, dimensiunile geamurilor, uşile, acoperişul, 
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simetriile, elementele repetitive, amplasamentul caselor în raport cu celelalte. Această listă poate cuprinde 

numeroase elemente ce ne pot fi de folos în realizarea unei clasificări a tipurilor de clădiri întâlnite într-un 

anumit oraş. Se recomandă începerea studiului cu partea istorică, căci sub oraşul din prezent există un alt 

oraş ale cărui amprente se răsfrâng pâna astăzi, cântărind greu în cantitatea de informaţii despre 

identitatea locului. 

În continuare voi prezenta câteva exemple de exerciţii ce se pot aplica în activităţile desfăşurate cu 

elevii în vederea scoaterii în evidenţă a diverselor aspecte ale conceptului de identitate: 

1. Identitatea personală 

 Studiază o fotografie de a ta de acum cinci ani. Cum te-ai schimbat din punct de vedere fizic? Ce 

lucruri te preocupau atunci şi ce te interesează acum? Care erau materiile tale preferate la şcoală şi ce 

materii îţi plac mai mult acum? Imaginează-ţi cum vei arăta peste cinci ani. Descrie ce fel de persoană ai 

dori să fii şi cum ti-ai dori să arate lumea în care vei trăi. 

2. Identitatea familiei 

 Construieşte-ţi arborele genealogic. Cum au fost părinţii/bunicii la vârsta ta? Alcătuieşte o listă 

de întrebări pe care să le adresezi unor membri mai în vârstă ai familiei tale (cel puţin trei) despre 

copilăria lor. Dacă este posibil, alcătuieşte o colecţie de fotografii.  

 Cum au arătat casele în care au locuit bunicii/străbunicii tăi? Câte camere aveau? Câte persoane 

au locuit într-o casă? Cum se făcea încălzirea camerelor? Cum arăta mobilierul? Ce fel de obiecte 

decorative aveau? Cum erau zugrăviţi pereţii? Aveau animale de companie? Realizează desene pe baza 

descrierilor făcute de persoanele intervievate.  

3. Identitatea locală 

 Desenează o hartă a arealului local. Marchează pe harta desenată de tine locurile pe care le 

consideri atractive şi cele pe care nu ţi-ai dori să le vizitezi. Cum ai dori să fie transformate locurile care 

nu prezintă interes pentru tine pentru a deveni atractive?  

 Fotografiază împreună cu colegii tăi diverse aspecte ale unei clădiri reprezentative din localitatea 

în care locuieşti, apoi găseşte cuvintele care descriu cel mai bine clădirea respectivă. Reuniţi-vă în grupuri 

de 4-5 persoane şi confruntaţi listele pentru a vedea daca unele cuvinte se regăsesc pe mai multe liste. 

 Ce auzi? 

Toate spaţiile şi încăperile au o sonoritate proprie, care exercită influenţe asupra noastră. De foarte 

multe ori sunetele ne influenţează în mod inconştient: ne pot calma, stresa, ne pot face fericiţi sau ne pot 

întrista. Există locuri în care sunetele sunt folosite deliberat pentru a ne determina un anumit 

comportament. De exemplu, muzica relaxantă dintr-un magazin ne poate induce o stare de bine care ne 

stimulează să cumpărăm mai mult.  

Notează sunetele pe care le percepi în locurile şi spaţiile din vecinătatea ta: la şcoală, la locul de 

joacă, la supermarket, în maşină, la piscină, în biserică, în pădure etc. 

 Descrie culorile! 

Culorile influenţează emoţiile noastre. Influenţa culorilor se regăseşte în natură şi este folosită şi de 

oameni în multe situaţii. Galbenul şi negrul semnifică „pericol”.Roşul poate sugera că cineve este furios. 

Albastrul simbolizează răceala. Folosim culori pastelate la zugrăvirea camerelor pentru a crea o atmosferă 

calmă, relaxantă.  

Descrie tonurile culorilor şi umbrele din mediul în care trăieşti pentru a vedea cum anume te 

influenţează. 

 Descoperă simetriile! 

Într-un tur al localităţii tale urmăreşte simetriile şi asimetriile întâlnite. 

 Vizitează cel mai apropiat muzeu! 
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Muzeele sunt locuri care spun poveşti despre oameni, locuri, obiecte sau idei. Multe dintre aceste 

poveşti au legătură cu identitatea noastră, pun în evidenţă ce anume ne-a ajutat să devenim ceea ce 

suntem. 

„Identitatea europeană îşi are rădăcinile în diversitatea naţională” (Consiliul Europei 2001). A fi 

cetăţean european implică drepturi şi responsabilităţi. Ţările Europei au la bază principiile democratice: 

prietenie, respect pentru cetăţeni, fraternitate, justiţie. Dar, a fi european înseamnă, în primul rând, 

cunoaşterea propriei identităţi naţionale şi raportarea acesteia la cea a altor ţări ale Europei, pentru a 

stabili ce anume avem în comun si ce ne diferenţiază.  

Cursul „SMILE-Stockholm” îşi propune realizarea unei baze de date pe Internet care să cuprindă o 

colecţie de produse finale ale activităţilor organizate cu copiii pe tema identităţii şi care le va permite 

celor interesaţi să acceseze informaţii despre identitatea altor regiuni. 
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SECRETELE  DEZVOLTĂRII ABILITĂȚILOR  SOCIALE 

 ALE COPIILOR 

 

Profesor învățământ primar CRISTINA –MONICA POPESCU  

Școala Gimnazială Godinești, Gorj 

 

 Gardner descrie „inteligența personală” ca pe capacitatea de a fi sensibil la stările,  sentimentele și 

temperamentele celorlalți oameni, abilitatea de a coopera într-un grup și de a ști cum să îi faci pe ceilalți 

să dea tot ce au mai bun. 

 Copiii acumulează experiență prin lucrul în grup la școala primară, deși sunt rareori învățați care 

este valoarea fiecărui rol și care sunt diferențele dintre rolurile jucate de fiecare - activitățile se 

concentrează mai mult pe dezvoltarea abilităților de ascultare și de colaborare. Acest lucru tinde să fie din 

ce în ce mai rar când ajung în clasele mai mari: lucrul în echipă tinde să joace un rol neimportant în 

educația formală, în timp ce examenele subliniază aproape în întregime reușita personală. Acesta fiind 

contextul, școlile vor continua să eșueze în a reprezenta realitatea situațiilor de viață. 

 Iată câteva sfaturi rapide pentru părinți și educatori: 

 Ajutați-vă copilul să învețe că nimeni nu poate fi bun la toate. Dar un semn adevărat de 

inteligență este să recunoști și să apreciezi propriile puteri, să știi unde trebuie  să ”acoperi goluri”. 

Spuneți-i copilului – de mai multe ori și cât mai concret – ce vă place și ce admirați la el. scoateți în 

evidență caracteristicile sale și abilitățile sale. Iar când apare un obstacol sau o problemă, îndemnați-l 

să fie încrezător, prietenos și pro-activ, cerând ceea ce are nevoie, căutând sfaturi și soluții. 

 Vorbiți despre ce se întâmplă cu copilul dumneavoastră în mod frecvent. Încurajați-l să discute 

despre ideile și sentimentele sale, să pună întrebări și să negocieze – în limitele raționale – posibilitățile 

de a merge mai departe care vi se potrivesc amândurora. 

 Creați pentru copil ocazii în care să interacționeze cu alți adulți în afară de dumneavoastră. De 

exemplu, un medic sau un pompier sau orice  altcineva, deoarece scopul este să formăm copii care se 

simt bine, au încredere și sunt prietenoși în compania oricui. 

 Învățați copiii ce înseamnă discuțiile ușoare. Acest lucru nu vine în mod natural, așa că merită 

căutați împreună subiecte care ar putea fi aduse în discuție cu succes atunci când vorbesc cu o persoană 

pe care nu o cunosc atât de bine. 

 Prima impresie este foarte importantă. Arătați-i copilului cum să privească interlocutorul în ochi, 

să zâmbească și să dea mâna cu adulții în situații cum sunt interviurile sau întâlnirile formale. 

 Copiii se simt mai puțin siguri pe ei dacă nu au o fire de conducător, căci acesta este singurul rol 

scos în evidență la școală.  Cu toate acestea, foarte puțini dintre noi trebuie să fim lideri pentru a avea o 

viață plină de succes și fericită. Mai important este faptul că ne găsim rolul într-un grup dinamic. 

Încercați să găsiți oportunități pentru copii de a fi implicați în proiecte de grup și învățați-i ca de fiecare 

dată să încerce alt rol. Este extraordinar dacă îi puteți învăța pe copii că pot fi la fel de apreciați în orice 

rol – fie că sunt persoana care vine cu idei creative, fie cea care este metodică organizată sau cea care 

vine cu soluții. 

 Atunci când copiii sunt implicați în activități creative, mai ales în cazul în care este nevoie de un 

grad mare de colaborare, amintiți-le copiilor că persoanele care gândesc creativ vor folosi ideile celorlalți 

ca pe niște cărămizi de construcție. Această abordare este o schimbare dramatică pentru mulți copii dar, 

este una cu care copiii se obișnuiesc repede. De fapt, este una dintre schimbările care aduc cele mai 

multe satisfacții, văzându-i pe copii implicându-se în tipurile de abordări creative. Cearta pentru cea mai 

bună idee dispare pe măsură ce copiii învață să fie mândri de felul în care au încorporat ideea altcuiva 

în propria lor idee, având ca rezultat o soluție combinată fantastică. ”Am un creier maleabil” este felul 

în care copiii descriu acest sentiment. 
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Activități și jocuri. 

Pentru început, iată câteva citate care pot fi citite copiilor: 

”Nu există oameni obișnuiți.”  C.S. Lewis 

”La fel cum mingea și părțile sale 

Sunt legate și strânse ca într-o cusătură –  

Puterea echipei este jucătorul; 

Iar puterea jucătorului este echipa.”  Rudyard Kipling 

”Fulgii de zăpadă sunt printre cele mai fragile lucruri ale naturii, dar uită-te ce pot face când se 

lipesc.” Vista M. Kelly 

Pietricele în lac 

Copiii trebuie învățați că toate acțiunile noastre au mereu repercusiuni. Este ca și cum ai arunca o 

piatră în lac – chiar și o piatră mică face unde care se transmit mult mai departe decât ne închipuim. 

Gesturi simple pozitive, precum un zâmbet, un cuvânt de mulțumire adresat unei persoane, interesul, 

arătat față de ceea ce o preocupă, ceva ce o face să se simtă specială, toate acestea pot schimba foarte 

mult sentimentele și acțiunile oamenilor. 

Jocul de rol 

Copiilor mici le face deseori plăcere să joace diferite roluri și dacă sunt ghidați puțin, această 

activitate poate fi foarte utilă în a-i ajuta să învețe cum să se exprime într-o varietate de situații. Scopul 

acestei activități este de a-i învăța pe copii să fie direcți, conciși și politicoși atunci când cer ceva sau când 

explică ce cred și ce gândesc. Este, de asemenea, o ocazie foarte bună de a învăța valoarea gândirii 

creative și a compromisului.  

O metodă distractivă pentru a introduce această activitate este să le sugerați copiilor să joace 

gândindu-se la personaje celebre din desene animate, cărți, seriale de televiziune. De exempli, cum s-ar fi 

comportat Superman/Albă-ca-Zăpada/James Bond/Cruella Deville în această situație? 

Vorbitul în public 

Copiii ar trebui să învețe cum să facă acest lucru la școală. Cu toate acestea, sprijinul de acasă este 

întotdeauna minunat! 

Iată pașii de urmat: 

1. Cunoaște bine prezentarea. Cercetează subiectul cu atenție înainte. 

2. Cunoaște bine publicul. Gândește-te pentru cine vei vorbi și ce lucruri îi interesează. 

3. Fii pregătit! Creează un set idei notate pe cartonașe cu fraze și cuvinte cheie care să te ghideze în 

timpul prezentării. 

4. Repetă. Repetă prezentarea de mai multe ori și adoptă poziția potrivită situației reale. 

5. Distrează-te. Relaxează-te, zâmbește, respiră normal și privește audiența. Încearcă să te bucuri 

de experiență. 

Aceste sfaturi sunt potrivite pentru orice situație în care are loc o negociere, discuție sau o 

dezbatere. Copilul ca acea mult de câștigat în urma însușirii acestor abilități. 

Lucrul în echipă 

Faceți o listă generală cu ”roluri în echipă” împreună cu copilul, de exemplu: 

1. LIDER- coordonează grupul, descoperă ce poate face fiecare cel mai bine. 

2. CERCETĂTOR- ia legătura cu alte persoane , află informații relevante. 

3. GÂNDITOR CREATIV- imaginativ, are multe idei. 

4. PERFECȚIONIST – cântărește bine ideile, descoperă orice problemă posibilă, se asigură că 

planul final este cel mai potrivit. 

5. IMPLEMENTATOR –practic, om de bază pentru a duce lucrurile la bun sfârșit. 

6. VÂNZĂTOR –cu putere de convingere, se pricepe să îi convingă pe ceilalți 

7. ORGANIZATOR- minuțios, urmărește ce acțiuni trebuie îndeplinite. 
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Tuturor acestor roluri  se pot da și alte nume. Copiii trebuie încurajați să se implice în roluri de 

echipă și să încerce diferite roluri de fiecare dată pentru că fiecare rol este foarte important.  Lisa 

Fernandez, o celebră jucătoare de softball afirma cu convingere că ”Nu echipa cu cei mai buni jucători 

câștigă de obicei, ci echipa cu jucătorii care joacă cel mai bine”. 
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DEZVOLTAREA EMOȚIONALĂ A COPILULUI DE 10-12 ANI  

PRIN TEXTUL LITERAR 
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Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Constanța 

 

 

Deși nu este instituită o programă pentru dezvoltarea personală a elevului la debutul gimnaziului, 

nevoia acesteia este vizibilă. Adaptarea la exigențele școlarității medii presupune efort și motivare. Textul 

literar se poate constitui într-un intermediar între copil și nevoile sale emoționale. Utilizarea operei 

literare pentru atingerea unor obiective afective este o cale în construirea unei stări de echilibru între 

nevoile personale și cele sociale. 

Prezenta comunicare reprezintă o secvență a microcercetării experimentale realizate în anul școlar 

2013-2014, la o clasă a V-a, din cadrul Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” din Constanța. 

Lotul de subiecţi, neeşantionat, a fost constituit dintr-un grup de 16 elevi (9 băieţi şi 7 fete) dintr-o clasă a 

cincea la care am predat disciplina Limba şi literatura română, câte 5 ore pe săptămână, în programul de 

după-amiază al liceului. 

Încă din primele ore de Limbă şi literatură română au devenit vizibile numeroase şi diverse 

probleme de adaptare – adaptare la programul şcolar, la exigenţele profesorilor de gimnaziu, la stilurile de 

lucru specifice diferitelor discipline, la ritmul de lucru al elevilor. Întrebarea pe care ne-am pus-o, în mod 

firesc, a fost „Ce se poate face pentru a facilita adaptarea la noua treaptă de şcolaritate?”. Cum în cadrul 

orelor de Limba şi literatura română este dificil de intervenit într-un mod semnificativ, din cauza 

raportului unitar dintre conţinuturile de parcurs şi timpul alocat, am găsit soluţia proiectării şi desfăşurării 

unui curriculum adaptat nevoilor  acestui colectiv, curriculum la decizia şcolii, denumit „Dezvoltarea 

emoţională a copilului”, desfășurat sub forma unui cerc de lectură-scriere. Ideea a fost furnizată de o 

activitate introductivă – analiza manualului şcolar – în timpul căreia elevii au întâmpinat dificultăţi în a 

identifica stările afective sugerate de „mascota” (Bob Ică) care ar fi trebuit să îi conducă prin manual. 

Este un fapt care subliniază ideea că dacă nu poţi identifica emoţiile celorlalţi înseamnă că este foarte 

posibil să nu le poţi identifica pe cele personale. 

Una dintre modalităţile cele mai inflente asupra dezvoltării emoţionale a copilului de clasa a cincea 

s-a dovedit povestea terapeutică sau metafora vindecătoare. Reacţia copiilor a fost, de fiecare dată, foarte 

entuziastă atunci când am anunţat că în ziua respectivă vom face o “poveste”. Am folosit ca principală 

sursă de inspiraţie pentru alegerea textelor lucrarea lui George W.Burns (2011), “101 poveşti 

vindecătoare pentru copii li adolescenţi”. De fiecare dată, textul a fost adaptat contextului clasei, nevoilor 

sale imediate în procesul de adaptare şcolară. Exemplificăm modul în care a fost aplicată o astfel de 

“poveste vindecătoare” creată pentru a răspunde unei situaţii-problemă apărută la clasă. 

Cadrul general al unei poveşti terapeutice  și exemplul de aplicare 

a. Situaţia observată. În luna decembrie am observat că fenomenul „pârâtului” a luat amploare la 

nivelul întregului colectiv, dar a exacerbat în cazul a trei dintre elevi. În urma discuţiei cu ei, dintre 

posibilele cauze ale comportamentului (după Rudolph Schaffer: dezvoltarea conştiinţei morale, grija 

pentru ceilalţi, imitarea adulţilor ş.a.), s-au dovedit dominante inacapacitatea de a rezolva conflictele cu 

ceilalţi, nevoia de atenţie şi dorinţa de a se răzbuna pe cei pe care îi simte în competiţie. A fost necesară 

intervenţia printr-o poveste terapeutică. Aceasta a fost prezentată elevilor în cadrul orei de Limba şi 

literatura română, în luna decembrie 2013, după studiul textului „Căprioara” de Emil Gârleanu, text care 

i-a sensibilizat profund pe copii. 
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 b. Caracteristici terapeutice 

Probleme abordate: a învinge dorinţa de „a pârî”; dilemele morale; alegeri între dorinţă şi 

responsabilitate; 

Resurse dezvoltate: a-ţi folosi propriile puteri pentru a schimba ceea ce poţi schimba; a învăţa 

despre autocontrol; a face ceea ce crezi că este correct; a învăţa să fii asertiv; 

Obiective propuse: responsabilitatea morală; încrederea în sine; acceptarea; asertivitatea. 

c. Povestea: Aricelul nu mai este „pârâcios” 

 Şcoala din pădure este un loc tare frumos, iar puii animalelor vin cu drag să înveţe lucruri 

frumoase şi utile în fiecare zi. Aici ei uită de competiţia din pădure, uită de grija de a se apăra, şi devin, cu 

toţii, buni colegi, parte din aceeaşi echipă Aici nimeni nu mănâncă pe nimeni. 

În poiana luminoasă, înconjurată de arbori foşnitori, mirosind a iarbă zdrobită, aşteaptă răbdătoare 

bufniţa. Îi sunt dragi toţi elevii săi, fiindcă absolut fiecare este special prin ceva: veveriţa se caţără în 

arbori uimitor de înalţi, vulpiţa este extraordinară la calcule, privighetoarea este cea mai bună cântăreaţă, 

castorul ştie să facă nişte baraje rezistente din bucăţele de lemn, păunul ştie să aleagă cele mai frumoase 

culori pentru desen... Sigur, dar absolut sigur, fiecare şcolar este special prin ceva! 

Totul a fost bine până când, dintr-o altă pădure, a venit o familie de arici. În pădure, sosirea lor nu a 

făcut mare vâlvă, însă la şcoală... au început să se întâmple nişte lucruri neobişnuite... 

Bufniţa l-a aşezat pe aricel lângă vulpiţă. În scurtă vreme, lecţiile au început să fie întrerupte de 

puiul de arici, care avea mici probleme la calcule: „Doamna bufniţă, vulpiţa socoteşte pe degetele de la 

lăbuţe!”; „Doamna, vulpiţa s-a uitat la bursuc şi i-a şoptit!”; „Doamna...” Colegii de clasă au devenit 

nemulţumiţi. O mulţime de timp pierdut pentru... nimic! Bufniţa era exasperată de întreruperi. Vulpiţa a 

mărturisit într-o pauză: „Mă simt spionată permanent! Deodată, toate lucrurile pe care le fac sunt de 

criticat. Ce are cu mine? Mă simt nedreptăţită că mă aflu în centrul atenţiei.” Foarte curând, aricelul era 

strigat de toată lumea „pârâciosul”. Necazul este că „boala pârâtului” a început să-i molipsească şi pe 

alţii. Bufniţa a căzut pe gânduri: „De ce ţine neapărat aricelul să atragă atenţia asupra lui? De ce strică ora 

cu intervenţiile lui? Este îngrijorat pentru ceilalţi? Vrea să se răzbune pentru micile sale nereuşite? Ce se 

întâmplă cu ceilalţi?” După ce s-a necăjit puţin, i-a venit o idee. 

A doua zi, în poiană a fost stabilită o regulă nouă: ori de câte ori cineva vrea să întrerupă ora cu 

ceva care nu are legătură cu ceea ce se lucrează, bufniţa va duce aripa la ochelari şi va pune întrebarea 

„Este sau nu este important pentru toată lumea?”. Dacă răspunsul este „nu”, atunci „vorbăreţul”se va 

abţine până în pauză. La început, lucrurile au mers mai greu. Mai apărea câte-un pârăcios care uita. De 

exemplu, căprioara s-a trezit să spună că iepuraşul i-a mâncat, în oră, din varză, uitând că în pauză l-a 

invitat să servească din gustarea ei. (E drept că toţi au bufnit în râs când au auzit ronţăitul iepuraşului 

ascuns după căprioară, crezând că nu-l vede şi nu-l aude nimeni mâncând în oră!) Singura dată când 

aricelul a mai pârât a fost în timpul unei lucrări de control; vulpiţa a deschis culegerea, şmecheră, la 

răspunsuri. De data asta, în pauză, când vulpiţa l-a făcut pe aricel „pârâcios”, nimeni din clasă nu i-a mai 

dat dreptate. Era, într-adevăr, important să fie toţi corecţi în rezolvarea sarcinilor. 

S-a mai întâmplat, însă, ca aricelul să mai pârască, din lucrurile întâmplate în pauze. Într-o zi a 

pârât-o pe veveriţă, fiindcă nu a împărţit şi cu el alunele. El nu ştia că biata veveriţă avea doar două alune 

şi le-a împărţit cu prietena ei cea mai bună, ciocănitoarea. S-a simţit nedreptăţită, săraca, atunci când a 

aflat că aricelul o consideră egoistă!  A mai pârât şi castorul că a făcut o baie în râu, neştiind că sărăcuţul 

de el moare de cald pe uscat! Bufniţa a căzut iar pe gânduri. Ce-i de făcut? 

În clasă a fost anunţată o nouă regulă: „Vorbesc doar despre mine.” De câte ori a vrut să vorbească 

vreun pârâcios, bufniţa îl întreba despre cine vrea să vorbească... Aşa au renunţat, încet, încet, toţi cei care 

aveau „poftă” la pârât. Şi tot încet, încet, aricelul a devenit prietenul tuturor. Era, de felul lui, foarte 

strângător (în ţepii lui găseai tot ce-ai pierdut prin poiană), foarte răbdător, foarte săritor. Încet, încet, toţi 

au uitat că el a purtat eticheta de „pârăcios”. E drept, mititelul avea un mic secret: în buzunar purta un 
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năsturaş pe care i l-a dat bufniţa într-o pauză, când au stat mai mult de vorbă. Era un nasture cu puteri 

grozave! Dacă-i atingeai o faţă, apărea în minte întrebarea „Este cu adevărat important pentru toţi?”. Dacă 

îl atingeai pe partea cealaltă, apărea întrebarea „Este despre tine?”. Tot atingând nasturele, aricelul a 

căpătat puterea de alege între lucrurile cu adevărat importante şi cele neimportante şi puterea de a-i 

accepta şi înţelege  pe ceilalţi aşa cum sunt.  

Acum, la şcoala din pădure, e serbarea de sfârşit de an şcolar. Toţi sunt prieteni, toţi participă la 

scenetă. Aricelul este nerăbdător, fiindcă, la sfârşit, la premiere, toţi vor afla că el primeşte premiul pentru 

„cel mai bun coleg al anului”! „Şi ăsta”, spune bufniţa, „este un talent cu totul şi cu totul special”... 

Şi tu ai în buzunar un năsturaş cu puteri magice, să ştii! 

d. Reacţiile copiilor. După pauza psihologică intituită ad-hoc, elevii au avut numeroase reacţii, 

destul de zgomotoase: „Doamna, şcoala din pădure seamănă cu clasa noastră.” (M.P.); „Şi eu sunt nou 

venit în clasa asta.” (G.D.); „Cred că am găsit soluţia pentru „pârâcioşii” de la noi din clasă.” (C.S.) Am 

întrerupt intervenţiile neanunţate ale copiilor şi le-am cerut să scrie trei reguli pentru ca în şcoala din 

pădure să nu mai fie probleme cu părâtul (5 minute). Am discutat cu ei regulile propuse (15 minute; „De 

ce ai propus acestă regulă? Ce problemă crezi că se va rezolva prin ea?”) şi am adoptat împreună aceste 

reguli noi ale clasei a cincea „X”: 

- Înainte de a întrerupe ora, sunt sigur că ceea ce spun este important pentru toată lumea. 

- Vorbesc despre mine.  

- Fac tot ce se poate să îmi rezolv singur problemele de la şcoală.  

- Cer ajutorul, doar dacă am nevoie de el. 

e. Concluzii după aplicare. Povestea terapeutică este o metodă eficientă de dezvoltare emoţională, 

fapt dovedit de evoluţia ulterioară a colectivului clasei a cincea. Doar unul dintre cei trei elevi cu 

„probleme” a mai continuat, dar mult mai rar, să manifeste atitudinea de „pârâcios”. De obicei, colegii îi 

reamintesc, vocal sau nu, regulile stabilite pentru activitatea din clasă, iar lucrurile intră într-un curs 

normal. O continuare a acestei metode a fost să cer elevilor să spună alte poveşti pentru „şcoala din 

pădure”, poveşti ce ar putea fi cuprinse în „revista clasei” planificată pentru sfârşitul de an şcolar. 

Alte concluzii. Construcţia unui curriculum (proiectare, aplicare, analiză) pentru dezvoltarea 

emoţională a copilului la debutul școlarității mijlocii (clasele a V-a și a VI-a) este un demers de corelări 

intra-, inter- şi transdisciplinare. Rezultatele obţinute de către copii confirmă și întăresc ideea, „la modă”, 

de altfel, că se obţin performanţe net superioare, durabile în timp, dacă se insistă asupra formării şi 

dezvoltării unor competenţe cu grad mare de transfer. Dezamăgitor este faptul că, deocamdată, la nivelul 

Curriculum-ului naţional, nu există o corelare între acest tip de finalităţi, conţinuturile predate şi 

conţinuturile evaluate. 

În condiţii ordinare, curriculumul pentru dezvoltarea emoţională a copilului poate fi aplicat cu mare 

dificultate, pentru că intervin limitările de natură birocratică: Cine este abilitat să predea acest opţional 

(profesorul sau consilierul şcolar?); Cum se poate modifica oferta şcolii (curriculum la decizia şcolii), 

finalizată la începutul anului calendaristic, după un calendar stabilit de către minister?; Dacă activităţile 

se desfăşoară în cadrul unui „cerc” săptămânal, la care elevii participă prin benevolenţă, cum pot fi 

recompensaţi elevul şi profesorul, în afară „bucuriei muncii şi a rezultatelor”? ş.a. Există condiţii reale 

pentru revizuirea şi dezvoltarea acestui curriculum, la nivelul claselor a cincea şi a şasea, mai ales sub 

aspectul propunerilor de activităţi. Dacă punctul de plecare al demersurilor este constituit de un text 

literar, atunci este binevenit momentul pentru o reevaluare a listei de lecturi ce pot fi abordate – o listă 

actuală, contemporană elevilor, cu personaje şi situaţii familiare. Tot aici se poate îmbunătăţi şi lista 

tipurilor şi temelor de compunere (în limbajul actual, „eseu” structurat, semistructurat sau liber) care au 

ca temă scrierea despre emoţie, scrierea despre sine. 
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DEZVOLTAREA INTELIGENȚEI EMOȚIONALE A 

COPILULUI/ȘCOLARULUI  NOSTRU 

   

prof. inv. primar   SULTANA  DELLA  

Școala Gimnazială Nr. 11 ,,Dr. Ctin. Angelescu” Constanța 

      

 

În timp ce majoritatea părinților consideră că învățarea cât mai devreme a cititului, scrisului sau 

număratului stă la baza inteligenței și succesului școlar al copilului, specialiștii susțin că nu acestea au cel 

mai important rol.  

Studiile evidențiază rolul crucial al înclinațiilor emoționale și sociale ale copilului în reușita 

școlară.Specialiștii în psihologie susțin că inteligența emoțională și capacitatea copilului de a stabili relații 

cu cei din jur stau la baza succesului școlar, dar și a succesului în viață. Mulți părinți nu înțeleg faptul că 

performanțele școlare ale copiilor au foarte puțină legătură cu abilitatea micuțului de a citit la o vârstă 

fragedă sau de a rezolva ecuații înainte de vreme. Mintea este esențială în dezvoltarea unui copil 

inteligent și descurcăreț, însă și emoțiile au un rol esential  în succesul său în viață. 

Acest ,,antrenament” al emoțiilor și trăirilor copiilor, precum și al minții începe încă de la nașterea 

bebelușului.   

Viața de familie și atmosfera din sânul ei reprezintă primul ,,curs” la care asistă copilul în formarea 

inteligenței emoționale.Felul în care îl tratezi pe copil, atenția pe care i-o acorzi, răbdarea cu care îl ajuți 

să depășească probleme, comunicarea, stilul disciplinar pe care îl aplici, toate acestea contribuie la 

dezvoltarea emoțională a copilului-crucială în reușita școlară.Toate contactele sau schimburie dintre 

părinți și copii au un substrat emoțional și contribuie la dezvoltarea inteligenței lor emoționale. Familia 

este prima școală a emoțiilor. În acest mediu intim, copiii învață să recunoască atât emoțiile proprii, cât și 

reacțiile celorlalți la emoțiile lor. Tot în familie învață prima dată și cum să își aleagă reacțiile la emoții și 

stări afective.  

Este foarte important faptul că micuțul nu învață după ce îi spune părintele că este bine să facă. 

Copilul preia modelul parental. Dacă mama obișnuiește să plângă în momentele în care presiunea este 

prea mare, dar ea totuși îi spune copilului că nu trebuie să plângă pentru că nu este bine, atunci să nu se 

mire când copilul îi va oglindi comportamentul și va reacționa exact la fel într-o situație similară.  

Există foarte mulți părinți care își pun întrebări despre cum pot face ca micuții lor să aibă o viață 

mai ușoară și mai fericită decât au avut ei la rândul lor, sau cum să facă să îi pregătească potrivit pentru 

provocările vieții. 

Aici intervine educația bazată pe inteligența emoțională. Copiii învață să-și recunoască și să-și 

gestioneze emoțiile, să le transpună în vorbe și să le folosească în avantajul lor, consolidând relații 

autentice cu sine și cu cei din jur.  

Familiile în care membrii își împărtășesc punctele de vedere, discută despre sentimentele lor și își 

oferă dovezi de afecțiune sunt un suport puternic pentru copii.  

Atunci când părinții reușesc să creeze o atmosferă pozitivă, își încurajează micuții să își rezolve 

singuri problemele fără a le oferi soluțiile pe tavă și fără a lua deciziile în locul lor, atunci sunt șanse 

foarte mari ca aceștia să își dezvolte simțul responsabilității.  

Activitățile care antrenează acest tip de inteligență sunt elaborate și aplicate în funcție de vârsta 

copilului. Când copiii sunt mici (mai puțin de 5 ani), s-ar putea să aibă dificultăți în a-și exprima 

sentimentele. În acest proces este nevoie de ajutorul și îndrumarea părinților, iar de real folos vor fi hârtia 

și creioanele colorate.  

Desenatul este o activitate mai mult decât binevenită în exprimarea sentimentelor. Din desenul 

micuțului puteți înțelege cu ușurință cum se simte el în momentul prezent. Ca părinți va fi necesar să 
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evaluați care este cea mai potrivită metodă prin care copilul să își poată exterioriza cu ușurință 

sentimentele.  

Există o multitudine de jocuri care vă pot veni în ajutor, sau apelarea la un specialist în domeniu. 

Personalitatea și caracterul înfloresc numai dacă metodele de educare a copilului sunt bazate pe respect și 

simpatie.  

În cadrul educației bazate pe inteligența emoțională există câteva întrebări pe care este necesar să vi 

le puneți atât vouă cât și copilului.  

Întrebarea “cum te simti” raportată la momentul acum sau atunci este una dintre cele mai 

importante și utilizate întrebări.  

Iată care sunt principalele elemente de care depinde reușita școlară a micuțului:  

 - încredere în forțele proprii, puterea controlului și stăpânirii de sine;  

 - intenția (dorința, perseverența, nevoia de a-și pune amprenta asupra unor lucruri sau probeme și 

de a le rezolva);  

 - curiozitatea;  

 - comunicarea(dorința de a comunica, de a stabili relații verbale cu ceilalți, de a-și exprima 

sentimentele, trăirile, emoțiile în cuvinte);  

 - cooperarea (capacitatea de a împarți lucruri, de a-și aștepta rândul, ,,spiritul de echipă”, adaptarea 

nevoilor personale la nevoile unui grup etc);  

 - implicarea (capacitatea de a se implica, de a face socoteli este esențială în procesul de învățare și 

în reușita școlară, capacitatea de a ști cum să învețe lucruri și să facă față provocărilor la nivel emoțional).  

Prin activitățile derulate în cadrul orelor de Limba și literutura română am urmărit dezvoltarea 

echilibrată, armonioasă a inteligențelor generală și emoțională, consolidând astfel structuri cognitive 

(gândire, memorie, imaginație, limbaj), a celor reglatorii (afectivitate, voință) a funcțiilor psihice 

(atenția), a ansamblului de activități și deprinderi, precum și a elementelor caracteriale.În ceea ce privește 

inteligența emoțională, orele de Limbă și literature română contribuie la definirea și limpezirea emoțiilor, 

la diversificarea acestora, la conturarea unor nuanțe afective, la completarea tabloului emoțional ce 

colorează existența.  

Astfel, am utilizat texte cu impact emoțional (,,Puiul”,de Ioan Alexandru Brătescu-Voinești, ,,Fulg”, 

de Nicolae Labiș, ,,Ardealul”, de Nicolae Bălcescu etc.), secvențe muzicale ce compun fondul pe care se 

realizează compunerile (muzică instrumentală și clasică) și care declanșează și stilizează emoții multiple, 

superioare, asigurând dezvoltarea armonioasă a creierului;vizite la biblioteca școlii (atmosfera creată 

generează admirația pentru cărți, legătura cu vechiul, sentimentul apartenenței la un grup, la o societate, 

la un popor, determinat de contactul cu înțelepciunea și sensibilitatea înaintașilor); dramatizarea, ca 

model terapeutic, prin care elevul ,,probează” o serie de emoții care descriu profilul diferitelor personaje 

și dezvoltă o anumită atitudine față de aceestea; lectura unor pasaje lirice, prin care sunt determinate 

subtilități emoționale (Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Nicolae Labiș, Tudor Arghezi); jocul ,,de-a 

profesorul” prin care elevii sunt obișnuiți cu emoțiile pe care le presupune activitatea profesorală, 

caracterizată prin ,,a sta în fața celorlalti”, a vorbi în public, a ține un discurs, a interacționa cu cei din 

față, a-l determina să se implice în activitatile propuse. Pe lângă conștientizarea sentimentelor și 

capacitatea de a controla emoțiile puternice, copiii trebuie să învețe să se afirme printr-o comunicare 

încrezătoare. În ce constă aceasta? În capacitatea copilului de a arăta ce are mai bun și mai valoros în 

interiorul său. 

Această comunicare încrezătoare este compusă din patru elemente și anume: poziția corpului, 

privirea, limbajul și tonul vocii. Noi adulții o cunoaștem sub denumirea de comunicare non-verbală și 

știm cât este de importantă. De asemenea știm că de fapt cuvintele reprezintă doar 7% din procesul de 

comunicare și că restul înseamnă comunicare non verbală.  
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Antrenând potrivit acest gen de comunicare, copilul va câștiga încredere în el, îi va crește stima de 

sine și îi va spori șansele să fie înțeles și respectat de ceilalți.  

În ceea ce privește dezvoltarea paletei emoționale a elevilor pe baza corelării muzicii cu literatura, 

am remarcat faptul că, în realizarea diferitelor tipuri de compuneri, fondul muzical de calitate contribuie 

la realizarea eficientă a sarcinilor trasate și la sentimentul împlinirii de sine.Această realitate a fost 

demonstrata și la nivel științific: în zona fizicii, de exemplu, dr. Hans Jenny (fizician și naturalist) a 

observat cum muzica determină organizarea materiei anorganice în direcția structurării materiei organice, 

sunetul având influență directă asupra biologiei umane, în timp ce dr. Masane Emoto subliniază faptul că 

muzica și cuvintele frumoase creează  structuri cristaline, asemenea fulgilor din moleculele de apă.Astfel, 

o lecție de Limba și literatura română derulată în bibliotecă, pe fondul muzical de calitate asigură 

dezvoltarea ,,integrată” a psihicului uman.  

Folosindu-ne și de inteligența emoțională în fiecare activitate din cadrul vieții noastre, vom putea 

ajunge să experimentăm pacea și liniștea interioară, vom putea să ignorăm lucrurile negative din jur, și 

vom trece cu mai multă ușurință peste problemele vieții, înțelegând că orice lucru se întâmplă cu un scop.  

Dacă reușim să ne creștem copiii în acest spirit, vor avea o viață frumoasă și fericită, înțelegând că 

nu toate lucrurile care li se întâmplă au legătura cu ei, că nu dețin controlul  asupra orice si că de fapt nu 

există noroc sau ghinion, ci doar vreau sau nu vreau  fiu fericit!  
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ABORDARE INTEGRATĂ 

Prof. înv. primar JANINA LĂCRĂMIOARA TĂBĂCARU  

Şcoala Gimnazială nr. 37 Constanţa 
 

Predarea integrată reprezintă  paradigma cea mai vehiculată în teoria şi practica educaţiei zilelor 

noastre. Programa conduce spre escaladarea graniţelor dintre discipline şi centrarea actului pedagogic pe 

interesele, motivaţia şi dorinţele elevului, ancorate în realitatea pe care o trăieşte, printr-o abordare 

interdisciplinară. Tocmai înţelegerea acestei realităţi ca pe un întreg reprezintă scopul  pe care 

interdisciplinaritatea îl urmăreşte, prin promovarea acelor aspecte care generează la elevi dezvoltarea unei 

gândiri unitare, integratoare. 

Unul dintre aspectele predării integrate este acela că, uneori, sensul său se rezumă la o corelare a 

noţiunilor din diferite discipline. Prin prisma acestei idei, putem afirma că, probabil , nu există o îmbinare 

mai potrivită decât aceea a literaturii cu artele plastice, elevii savurând frecvent „magia” cuvântului şi a 

culorii, într-un întreg. O astfel de îmbinare am încercat împreună cu elevii mei, printr-un mod de abordare 

interdisciplinară a literaturii şi artelor plastice, evidenţiind aspecte semnificative ale intervenţiei lor în 

procesul de creaţie artistică. 

Gradul de influenţare a elevilor de către o operă literară, este determinat de imaginaţia, spiritul de 

observaţie, trăirea afectivă, dar şi de gradul de înţelegere al elevilor. Capacitatea copiilor de a reproduce 

imagini dintr-un text citit, aşa cum autorul le-a descris în cuvinte, se dezvoltă în timp, la orele de 

literatură prin înţelegerea semnificaţiei cuvintelor, prin îmbogăţirea vocabularului, prin acordarea şansei 

ca ei să-şi exprime liber gândurile, ideile, propriile versiuni în legătură cu textul. Adesea se întâmplă ca 

elevii de vârstă mică să nu înţeleagă cu adevărat textul sau să-l înţeleagă greşit. O modalitate eficientă 

prin care ei pot descoperi textele şi semnificaţiile lor, poate fi desenul. Desenul pe baza textului oferă 

posibilitatea de a exprima modul în care a fost înţeles textul, deşi exprimările lor prin desen sunt destul de 

modeste. Cu toate acestea, în felul acesta copiii reprezintă mesajul textului dar şi atitudinea lor faţă de 

fapte, personaje, mesaj, cuvintele fiind înlocuite, în mod mai accesibil de culori.  

Plecând de la această premisă, le-am  propus elevilor mei, ca , lucrând în echipă să realizeze desene 

pe baza unor cvintete, alcătuite anterior cu întreaga clasă. În felul acesta, a fost îndepărtată dificultatea 

întâmpinată de elevi, aceea de a găsi cuvinte sau expresii adecvate pentru a-şi contura ideile, reuşind 

lucrul acesta prin intermediul culorilor, formelor, elementelor plastice. Lucrările realizate de copii au 

părut tablouri zugrăvite prin intermediul a două moduri diferite, cu limbaj diferit: cel al cuvintelor şi cel al 

culorilor, dar care tindeau spre redarea aceloraşi idei, senzaţii, sentimente. 

Întruchiparea ideii artistice într-una concretă corespunde modului de gândire „în imagini”, specifică 

copilăriei. Trecuţi de vârsta preşcolară, caracterizată prin necesitatea de a-şi fixa mental imagini ale 

realităţii, prin desen sau imagini plastice colorate, şcolarii mici au ajuns într-o etapă în care s-au fixat 

noţiunile şi poate opera cu ele. Ei sunt capabili să creeze imagini mentale similare celor exprimate în 

texte. Imaginile sugerate de texte rămân totuşi în sfera concretului, fiind direct legate de o armonie 

plastică şi auditivă ce sprijină formarea lor. Imaginile plastice alcătuiesc o lume sensibilă, încărcate de 

senzaţii vizuale şi de un limbaj specific. Acest limbaj poate fi „tradus”, prin puterea cuvântului, în 

limbajul caracteristic textelor literare. 

Astfel, partea a doua a activităţii mele a constat în realizarea  unor cvintete după alte desene 

realizate de elevi într-o altă lecţie, pe diverse teme: elemente din natură, anotimpuri, sărbători. Elevii erau 

familiarizaţi cu metoda „cvintetul” din activităţi anterioare: lecţie demonstrativă în care s-au alcătuit 

cvintete şi un concurs de cvintete realizate de fiecare elev împreună cu părinţii. 



168 

 

Produsele celor două acţiuni au fost surprinzătoare, atât ca produse fizice obţinute- o cărticită 

intitulată „Poezii în culori”, cât şi în sensul comportamentului şi atitudinii elevilor pe parcursul actului de 

creaţie. 

Abordarea integrată aduce un plus de calitate procesului instructiv educativ, atât din perspectiva sa 

ca şi proces, cât şi ca produs. Actul didactic devine mai eficient, mai atractiv pentru elev, centrat pe 

interesele, motivaţia şi dorinţele sale şi atunci, acesta devine interesat să se implice activ. Implicit, pentru 

că elevul este motivat, dar şi provocat, printr-o astfel de abordare, să gândească unitar, creativ, spontan, 

atunci şi produsele (capacităţi, aptitudini, deprinderi) vor fi pe măsură. 
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ABORDAREA INTEGRATĂ 

DIN PERSPECTIVA REALIZĂRII SUCCESULUI 

ÎN VIAŢA PERSONALĂ, PROFESIONALĂ ŞI SOCIALĂ 

A VIITORULUI CETĂŢEAN 
 

Învățător MARIOARA PELICAN  

Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica” Constanţa 

 

 

De-a lungul timpului, progresul ştiinţelor a determinat intensificarea preocupărilor pentru 

regruparea domeniilor cunoaşterii. Un element definitoriu în progresul cunoaşterii îl constituie abordarea 

integrată, care a trasat, de-a lungul timpului, una din marile axe ale cunoaşterii. 

 I. D Hainaut, în lucrarea „Programe de învăţământ şi educaţie permanentă”, susţine că: „Se acordă 

mai multă importanţă omului care merge decât drumului pe care îl urmează. Astăzi disciplinele sunt 

invadate de un gigantism care le înăbuşă, le abate de la rolul lor şi le închide în impasul hiperspecializării. 

Inconsecvenţele tot mai evidente ale compartimentării, necesitatea din ce în ce mai manifestă a unor 

perspective globale şi contestarea unui devotament faţă de obiect care face ca omul să fie uitat, au dus 

treptat la conceperea şi la promovarea a ceea ce se numeşte interdisciplinaritate.”  

În vederea pregătirii copiilor pentru a face faţă cu succes provocărilor lumii contemporane, şcoala 

pune accentul pe formarea la aceştia de competenţe şi atitudini transversale şi transferabile. Abordarea 

interdisciplinară presupune dezvoltarea capacităţii de a transfera rapid şi eficient, de a sintetiza şi de a 

aplica cunoştinţe, deprinderi, competenţe acumulate prin studierea diverselor discipline.  

 I. Ciolan, în lucrarea „Dincolo de discipline”, afirmă: „Succesul în viaţa personală, profesională şi 

socială e dat tocmai de capacitatea de a ieşi din cutia disciplinară, de capacitatea de a realiza conexiuni 

care să conducă la rezolvarea eficientă a problemelor concrete.” 

Ideea de bază a abordării integrate constă în faptul că, pe de o parte, strategiile didactice sunt 

utilizate în interconexiune pentru a examina o temă sau o problemă, dar, mai ales, pentru a dezvolta 

competenţe integrate, transversale, cheie şi interdisciplinare. Interdisciplinaritatea pedagogică reprezintă 

coordonarea la un nivel superior a mai multor discipline, coordonare în cadrul căreia semnificaţiile 

interacţionează şi se completează reciproc, putând, într-un anumit context, să ajungă la un conţinut 

comun. 

 Din perspectivă didactică, abordarea integrată presupune asocierea diferitelor obiecte de studiu, din 

acelaşi domeniu sau din domenii diferite, încorporarea şi armonizarea a diferite strategii didactice 

angajate în realizarea scopului cunoaşterii. Ea presupune o tematică unitară, comună mai multor 

discipline, care implică schimbări nu numai în planul organizării conţinuturilor ci şi în ambianţa predării 

şi învăţării, demersul didactic având ca punct de pornire elevul şi experienţa acestuia.  

Cadrul didactic construieşte pentru fiecare elev un flexibil „puzzle-story” de design instrucţional în 

concordanţă cu situaţiile de învăţare prezente în clasa sa şi cu propriul stil de predare. Astfel, sunt 

necesare transformări în demersul de concepere a traseului strategic prin raportare la tipul de învăţare 

promovat, la specificul organizării experienţelor de învăţare într-un context larg, global. 

 Astfel de demers didactic are ca rezultat angajarea responsabilă a elevului în procesul învăţării, 

încurajarea comunicării şi a relaţiilor interpersonale, profunzimea, trăinicia şi reactivarea rapidă a 

cunoştinţelor, transformarea cadrului didactic în factor de sprijin, mediator, facilitator şi diminuarea 

funcţiei sale de furnizor de informaţii.  
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Competenţele de comunicare în limba română se situează în fruntea listei competenţelor cheie care 

determină profilul de formare a elevului. Acestea constituie fundamentul întregii activităţi de învăţare şi 

de receptare a valorilor culturale şi ştiinţifice. 

 Având în vedere că sistemul educaţional trebuie să dezvolte la copil competenţele cheie care să 

echipeze viitorul adult pentru viaţă şi care să susţină învăţarea viitoare, pe tot parcursul vieţii, este necesar 

să se realizeze o deschidere a minţii elevului spre alte sensuri ale disciplinei de studiu, un sens integrator, 

transdisciplinar.  

Nivelul de stăpânire a unei limbi este definit în funcţie de ceea ce ştie să facă elevul în diferite 

domenii de competenţă. Sunt importante înţelegerea ( ascultarea şi citirea), vorbirea (participarea la 

conversaţie, discursul oral şi scris).  

În urma dezvoltării competenţelor de comunicare, elevul va fi civilizat, comunicativ, interesat, 

sociabil, creativ, va fi în stare să exprime propriile gânduri, opinii, sentimente într-un mod în care să se 

facă înţeles, va respecta regulile de dialog civilizat,va folosi o multitudine de limbaje convenţionale şi 

neconvenţionale, va fi interesat să găsească soluţii la diferite probleme prin intermediul comunicării, 

cărţilor, calculatorului, va stabili relaţii armonioase cu cei din jurul său, va şti unde şi cum să găsească 

informaţiile de care are nevoie, va descoperi plăcerea lecturii pe orice suport, plăcerea de a merge la 

teatru, de a viziona un film.  

Nevoile ce stau la baza dezvoltării copilului corelate cu idealul educaţional al societăţii actuale 

impun abordarea integrată a conceptelor ştiinţelor şi facilitarea învăţării prin corelarea teoriei cu aspecte 

din mediul înconjurător.  

Învăţarea holistică vine să susţină procesul de învăţare şi aduce beneficii la nivelul dezvoltării 

globale a elevului. Integrarea asigură cadrul necesar dezvoltării competenţelor cheie, plasând elevul în 

situaţia de a dobândi competenţele necesare într-un mod accesibil vârstei. 

În ciclul achiziţiilor fundamentale, elevul operează cu concepte de bază care pot fi înţelese şi 

asimilate cu succes dacă sunt transpuse în situaţii concrete. Elevul este adus în situaţia de a-şi adresa 

întrebări şi de a găsi răspunsuri la problemele întâlnite în viaţa cotidiană. La această vârstă nevoia de a 

face apel la concret este vitală pentru buna înţelegere a conceptelor ştiinţifice. Reuşita şcolară a copiilor 

depinde în mod esenţial de varietatea, calitatea şi pertinenţa materialului didactic utilizat. Formarea 

conceptelor vizând localizarea şi discriminarea obiectelor trebuie să pună în valoare experienţa empirică a 

copiilor, pornind de la mediul imediat înconjurător şi mergând spre exterior.   

Curiozitatea pentru fenomene din mediul înconjurător se realizează pe baza observării dirijate a 

acestora, a constatării unor relaţii sau regularităţi între ele, a descrierii acestora prin limbaj, dar şi prin 

desen şi cântec. 

 Activităţile desfăşurate au ca vector director grija pentru menţinerea unui mediu înconjurător 

sănătos, acestea fiind desfăşurate în clasă, în şcoală, în afara ei. 

Fiecare disciplină luată în parte, dar şi toate împreună, au darul de a dezvolta competenţele, de a le 

modela caracterul şi de a-i forma pentru viaţă.   

Eficienţa predării – învăţării - evaluării este condiţionată de informaţiile şi cunoştinţele cadrului 

didactic, dar şi de competenţele profesionale ale acestuia. 

 În faţa unui colectiv de elevi cu profil individual de personalitate, cu stiluri diferite de învăţare, cu 

combinaţii unice de forţe şi vulnerabilităţi, cadrul didactic  este în situaţia de a genera soluţii de învăţare 

creative, eficiente şi personalizate. Elevii unei clase vor avea întotdeauna preferinţe şi interese diferite.  

Pornind de la ceea ce dorim să ştie şi să fie capabil copilul, ţinând cont de aşteptările avute de 

societate în planul învăţării şi dezvoltării copilului, este necesară educaţia centrată pe elev. Învăţătorul 

trebuie să răspundă necesităţilor unice de învăţare şi dezvoltare ale elevului şi să asigure susţinerea 

necesară pentru ca toţi elevii să-şi realizeze întregul potenţial.  
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El trebuie să recunoască unicitatea fiecărui elev şi să creeze oportunităţi de a progresa, 

interacţionând frecvent cu fiecare şi manifestând afecţiune, interes şi respect, să ofere oportunităţi pentru 

exprimarea intereselor şi nevoilor de dezvoltare ale elevului, să respecte ritmul individual de învăţare al 

acestuia.  

Este necesar  să abordeze dezvoltarea elevului în mod integrat, asigurând în egală măsură 

dezvoltarea acestuia pe plan cognitiv, socio-emoţional  şi fizic, să recunoască interdependenţa domeniilor 

de dezvoltare a elevilor, prin acordarea unei atenţii egale pentru fiecare dintre ele, să propună activităţi cu 

caracter integrat în orice moment care să le asigure dezvoltarea sub toate aspectele.  

Cunoscând specificitatea procesului de învăţare şi particularităţile specifice vârstei micii şcolarităţi, 

învăţătorul trebuie să respecte particularităţile dezvoltării elevului sub toate aspectele prin toate deciziile 

didactice curente.  

Înţelege felul în care fiecare copil îşi construieşte propria imagine a lumii şi creează oportunităţi de 

învăţare care reflectă această înţelegere.  

Promovează incluziunea socială şi toleranţa, oferind tuturor elevilor oportunităţi egale de dezvoltare 

şi învăţare, respectând valorile bazate pe drepturile omului şi principiile unei societăţi democratice 

deschise.  

Promovează respectul pentru dezvoltarea datorată sexului, rasei, religiei, etniei, culturii, limbii, 

structurii familiei, nivelului social – economic, vârstei şi abilităţilor.  

Creează oportunităţi egale de dezvoltare elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, comunică cu toţi 

elevii pe un ton cald şi respectuos ce conferă încredere, confort afectiv, siguranţă şi securitate, 

promovează înţelegerea, respectul reciproc, acceptarea şi respectarea diversităţii. 

 În continuarea lucrării, în formă p.p.t. , prezentăm aspecte de la lecţia abordată interdisciplinar cu 

tema „Primăvara în sufletul copiilor”, în cadrul căreia am integrat cunoştinţe de comunicare în limba 

română, matematică şi explorarea mediului, muzică şi mişcare. 

 

Bibliografie: 

1. Ciolan, I. – „Învăţarea integrată, fundament pentru un curriculum transdisciplinar”, Editura Polirom, 

Bucureşti, 2008; 

2. DHainaut, I. – „Programe de învăţare şi educaţie permanentă”, Editura Politică, Bucureşti, 1997; 

3. Gardner, H. – „Inteligenţe multiple – noi orizonturi”, Editura Sigma, Bucureşti, 2004; 

4. Moraru, I. – „Orientarea strategiilor didactice spre interdisciplinaritate şi transdisciplinaritate – 

premisă a caracterului creativ”, Revista de Pedagogie nr. 9, Bucureşti; 

5. Petrescu, P. – „Transdisciplinaritatea – o nouă abordare a situaţiilor de învăţare”Editura Didactică şi 

Pedagogică , Bucureşti, 2007; 

6. Potolea, D. – „Profesorul şi strategiile conducerii învăţării”, Editura Academiei, Bucureşti, 1989;   

7. Sarivan, I. – „Predarea interactivă centrată pe elev”, MEC Proiectul pentru Învăţământ Rural, 
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ACTIVITATEA INTEGRATĂ – FACTOR DE CREŞTERE A CALITĂŢII 

ACTULUI DIDACTIC 
           

                                          Prof înv .primar MARIANA DĂSCĂLAȘU  

                   Școala Gimnazială ,, Tudor Arghezi ” Năvodari  

Prof. înv. primar MARIA SUȚĂ  

Școala Gimnazială ,, Tudor Arghezi ” Năvodari  

 

 

Instruirea în abordarea integrată are la bază ideea conform căreia elevii  acumulează cunoștințe într-

un mod mai productiv, atunci când învățarea are loc într-un context coerent generat de diferitele 

conexiuni ale proceselor de învățare a lumii reale.   

Argumentele în favoarea curriculum-ului și a predării integrate sunt: 

- Angajarea responsabilă a elevului în procesul învățării; 

- Încurajarea comunicării și a relațiilor interpersonale prin valorificarea valențelor formative ale 

sarcinilor de învățare prin colaborare; 

- Transformarea cadrului didactic în factor de sprijin, mediator, facilitator şi diminuarea funcției 

sale de furnizor de informații; 

- Profunzimea, trăinicia și reactivarea rapidă a cunoștințelor generale de perspectiva integrată de 

abordare a cunoașterii ce presupune intensificarea relațiilor dintre concept, practici, dintre temele 

abordate în școală și în afara ei; 

Scenariul didactic îi orientează pe copii spre descoperirea unui conținut din perspectiva mai multor 

discipline. Varietatea acestora încurajează copiii să manifeste, să observe, să gândească, să-şi exprime 

ideile, să interpreteze date, să facă predicţii. 

Copiii îşi asumă responsabilităţi şi roluri în microgrupul din care fac parte, participând la jocuri de 

rol interesante, iniţiate la sugestia celor din jur sau create chiar de ei. 

La completarea scenariului ne pot fi de un real folos vizitele, plimbările, întâlnirile cu specialişti, 

personalităţi din comunitate etc. Tematica acestora este aleasă astfel încât prin activităţile integrate să se 

înlesnească contactul cu lumea înconjurătoare. 

Ofer în continuare o exemplificare de activitate integrată pentru o activitate din parcusul unei zile . 

 

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 

 

 

Data: 21 . 01. 2016 

Clasa a III-a  A 

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială,, Tudor Arghezi ’’ Năvodari 

Propunător : Dăscălaşu Mariana  

 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare  

Disciplina: Comunicare în limba romănă   

Unitatea de învăţare:  Cartea cu povești         

Subiectul: Fram , ursul polar – Cezar Petrescu  

Tipul lecţiei: Transmiterea de noi  cunoştinţe   
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 COMPETENŢE SPECIFICE: 

1.2 Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare 

familiare; 

2.1 Descrierea unui obiect / ființe din universul apropiat pe baza unui plan simplu; 

3.2  Formularea unui răspuns emoțional față de textul literar citit; 

Științe ale naturii  

1.1 Identificarea unor caracteristici ale corpurilor vii și nevii; 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE : 

Cognitive: 

 O1: să citească corect  și conștient textul lecției; 

 O2: să alcătuiască enunțuri folosind cuvintele necunoscute descoperite în textul lecției;  

 O3: să alcătuiască enunțuri cu numeralele din text; 

 O 4: să redacteze o reclamă la spectacolul de circ; 

 O5: să compare pe Fram, ursul cu ursul brun; 

 O6: să exprime într-un scurt text cum l-ar ajuta pe Fram dacă ar fi prietenul lor. 

Psihomotorii: 

 OPM1: să mențină o poziție corectă în timpul scrierii; 

      c )  Afective: 

   OA1: sensibilizarea elevilor faţă de o exprimare corectă; 

   OA2 - stimularea şi dezvoltarea interesului pentru lectura unui text literar. 

STRATEGII DIDACTICE :   

    Metode şi procedee:  

   1) Metode de comunicare orală conversative – conversaţia; 

                                                      - explicative  - explicaţia  

   2 )  Metode de explorare directă a realităţii -  observaţia  

   3) Metode de acţiune reală – exerciţiul 

   4) Metode activ –participatice -  diagrama Venn; 

                                                    - turul galeriilor;                             

   5) Mijloace de învăţământ:  

  - informativ – demonstrative:    planşă cu mediul de viață al ursului planșă cu diagrama,  jetoane  

  -  de exersare şi formare a deprinderilor -  fişe de lucru 

  -  de evaluare - recompense. 

  6) Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe  

 Forme de evaluare: aprecieri verbale, verificare orală, observarea comportamentului elevilor.                      

  7) Resurse: Umane: 29 elevi; 

                     Timp: 45  minute  

 

Bibliografie :  

1. Ministerul Educaţiei şi Cercetării -Programa şcolară pentru disciplina ,, Comunicare în limba 

română clasa a III-a, Bucureşti, 2013;  

2. Coord. Frincu,  Angela, Jocuri didactice şi exerciţii distractive, Ed. Didactică şi pedagogică, 

Bucureşti, 1972; 

3. Peneș, Marcela, Manual ,, Limba și literatura română, clasa a III-a, Ed. Peeș ,București, 2004; 

4. Radu, Ioan, Ionescu, Miron, Didactica modernă, Ed. Dacia, Cluj – Napoca, 2001 

5. Suport de curs – Program de formare continuă de tip ,, blend learning ’’ pentru cadrele didactice 

din învăţământul primar, 2012 
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Nr. 

Crt.  

 

Momentele 

lecţiei  

 

Ob  

 

Timp  

Elemente esenţiale de conţinut  Strategii didactice  Moda-

lităţi de  

evalu-

are  

Metode şi 

procedee 

Mijloace  Moduri de 

organizare  

 

1. 

 

Moment 

organiza-

toric 

  

4’ 
 Se va asigura un climat 

favorabil pentru începerea 

activităţii 

 Activitatea va începe  cu 

,,Întâlnirea de dimineaţă’’ 

 Regulile clasei  

Se va numi un elev pentru a 

spune regulile clasei. 

 Se formează grupele prin 

extragerea unui jeton. 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

Explicația   

 

 

 

 

Jetoane 

cu 

diverse 

simbo-

luri  

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

Obser-

varea 

siste-

matică 

2. 

 

Reactuali-

zarea  

Cunoştinţe

-lor  

 

 

 

 

3’ 

 

 Se verifică tema pentru 

acasă cantitativ şi calitativ. 

  Se vor formula două 

enunţuri după imagine din 

manual folosind substantive 

proprii. 

 

Explicaţia  

Conversaţia  

 

 

 

Manual  

 

Frontal  

 

Evalu

are 

orală 

 

 

3. 

 

 

Captarea 

atenţiei   

 

 

 

 

 

 

5’ 
 Haideţi să descoperim ce 

am primit astăzi în coșulețul 

personajului Winnie 

 Jetoanele vor indica 

operații de înmulțire, iar pe 

fișa în dreptul rezultatului o 

literă. Litera o așezăm în 

ordine crescătoare în rebus. 

Ce cuvânt am descoperit ? 

(Fram ) 

Cine credeți că poartă 

numele de Fram ? 

Conversația  

Exercițiul 

 

 

 

 

Brainstor-

ming   

Jetoane  

Fișă 

rebus  

Frontal   

 

 

Evalu

are 

orală 

 

4.  

 

 

Anunţarea 

temei şi a 

obiective-

lor 

urmărite  

  

 

2’ 

Astăzi la ora de limba și 

literatura  română: vom citi 

textul lectiei din manual, 

vom alcătui enunțuri, vom 

efectua diferite exerciții pe 

baza textului. La sfârşitul 

activităţii, copiii cuminţi, 

atenţi, care vor răspunde 

frumos, vor primi câte o 

surpriză din  partea 

ursulețului Winnie. 

 

 

Explicaţia  

   



175 

 

5.   

 

Dirijarea 

învățării  

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

18’ 

 Se va citi model lecția 

din manual, apoi vom numi 

câteva opere scrise de 

autorul lecției Cezar 

Petrescu . 

*Se va citi apoi pe alineate 

textul lecției pentru notarea 

cuvintelor necunoscute;  

*Se notează titlul în caiete şi 

pe tablă; 

 Se alcătuiește enunțuri 

folosind cuvintele 

necunoscute descoperite în 

text: 

 Se pun întrebări despre 

conţinutul textului: 

*De ce are textul acest titlu? 

Care este autorul? 

*Care este personajul 

povestirii? 

* De unde fusese luat Fram? 

* Ce a făcut el timp de șapte 

ani? 

*De ce tânjea Fram după 

ghețurile copilăriei?  

 Citire selectivă: 

* Se va citi lecţia pe 

alineate,  apoi ultimul și al 

doilea alineat; 

*Se vor citi propozițiile 

interogative din text și cele 

care conțin liniuța de dialog. 

 Se notează în caiete  

exerciţiile următoare: 

*Se formulează enunțuri în 

care cuvântul ,,vii” să aibă 

trei înțelesuri. 

* Se alcătuiesc enunțuri 

folosind numeralele din 

text: șase, șapte, întâia. 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația  

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul   

Imagini  

 

 

 

Manual  

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

Individual  

 

 

 

 

 

Verifi

care 

orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evalu

are 

scrisă 

5.   

 

Dirijarea 

învățării  

 

O4 

 

 

 

 

 

* Se rezolvă fișa  de lucru: 

*Fiecare grupă va realiza o 

reclamă la un spectacol de 

circ  

 * Se numesc elementele 

componente ale unei 

reclame  

 

 

 

 

Explicaţia 

Turul galeriei  

 

 

 

Fișă de 

lucru  

 

 

 

 

Pe grupe  

  

 

 

 

Evalu

are 

scrisă  
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6.   

Fixarea 

cunoștințel

or  

 

O6 

 

 

5’ 

Se va realiza un text din 

șase enunțuri în care vor 

argumenta cum  l-ar ajuta 

pe Fram dacă ar fi prietenul 

lor. 

 

Explicaţia 

 

 

Caiet  

 

 

 Frontal   

 

 

Apre-

cieri 

verba-

le  

7.   

Obţinerea 

performan

ţei 

 

 

O5 

 

 

8’ 

 

 Elevii vor compora un urs 

panda cu un urs brun. 

 

 

Diagrama 

Venn  

 

 

Planșă 

cu 

diagra-

ma  

 

Frontal  

Obser-

varea 

siste-

matică  

 

8.   

Aprecieri 

finele 

  

2’ 
 Se vor face aprecieri 

generale şi individuale cu 

privire la desfăşurarea 

lecţiei. 

  Se vor oferi recompense 

elevilor. 

 

Conversaţia  

 

Stimu-

lente 

 

Frontal  

 

Apre-

cieri 

verba-

le  

 

 

 

Activitate recreativă – 5 minute -  M.M ,, Traista cu povești ’’   

-  Se va arăta elevilor traista și se va preciza că în interiorul ei se găsesc numele unor povești 

cunoscute. La elevul la care ajunge trăistuța când s-au terminat versurile o deschide și 

numește un personaj din povești și însușire acestuia.  

- Dacă a ghicit, în aplauzele celorlalți se continuă jocul. 

,, Trăistuță minunată, 

Spune-mi mie îndată, 

Ce se-ascunde-n tine  

Că vreau să știu bine ”. 
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CARACTERUL INTERDISCIPLINAR  AL ACTIVITAŢII DIDACTICE   LA 

CLASELE CICLULUI PRIMAR 

 
Profesor învăţământ primar NINA ROTARU  

Liceul Tehnologic,,Nicolae Dumitrescu”Cumpăna 

 

 

Vârsta cuprinsă între 6/7 – 10/11 ani reprezintã cântecul de lebădă al copilăriei, când miturile 

care au populat acest univers mirific (inclusiv al lui Moş Crăciun) se destramă treptat. Aşa se 

explicã de ce etapa respectivă a fost denumită şi copilăria adultă sau maturitate infantilă (M. 

Debesse, 1981, p. 61). 

Intrarea în şcoală îl plasează pe copil sub influenţa forţelor iradiante ale culturii, a ceea ce un 

autor inspirat denumea „Galaxia Gutenberg” (Mc. Luhan, 1975). Dobândirea scris-cititului şi a 

calculului aritmetic restructurează substanţial capacitatea de cunoaştere a individului. Dar impactul 

cu această realitate incoloră din punct de vedere afectiv, pe care i-o oferă şcoala, semnifică şi o 

autenticã infuzie de realism, ce îi va redimensiona întreaga personalitate şi, odată cu aceasta şi 

imaginea despre lume, alţii şi sine. Oricât de mult îl mai fascinează jocul, acesta cedează din teren 

activităţii de învăţare. 

Educaţia micului şcolar se consteleazã multiplu, vizând toate dimensiunile de personalitate, cu 

subetajele ei. Concomitent cu însuşirea deprinderilor fundamentale de scris, citit, socotit, se pune şi 

problema achiziţionării unor noi conduite civilizate, precum şi a unor practici de igienă. Dezideratul 

educativ crucial, care se instituie  ca o prioritate atât pentru şcoală, cât şi pentru părinţi, este 

inocularea dragostei faţă de carte.  

Măsurile de reformă a educaţiei s-au impus ca adaptare a învãţământului la schimbările 

sociale, politice şi economice din ultima perioadă, în general, şi ca răspuns la evoluţia ştiinţelor 

educaţiei şi a psihologiei învăţării, în special. Rapoartele Comisiei Europene şi ale Biroului 

Internaţional pentru Educaţie (UNESCO) reliefează tendinţele majore ale reformelor curriculum-

ului în plan european: educaţia pentru toţi, adecvarea instruirii la nevoile fiecărui individ, predarea 

şi învăţarea centrate pe elev, relevanţa curriculum-ului pentru individ şi pentru societate, 

dezvoltarea autenticã a performanţelor şcolare. 

La nivelul activităţii din clasă, aceste linii de politică educaţională exprimă necesitatea unei 

mai bune cunoaşteri a elevilor, pentru a identifica nevoile, interesele de cunoaştere şi ritmul 

dezvoltării fiecăruia, formării capacităţii cadrelor didactice de a adecva situaţiile de învăţare, 

conţinuturile şi materialele educaţionale la caracteristicile individuale ale elevului,   implicării 

elevilor în învăţare prin crearea unor situaţii de învăţare apropiate de viaţa concretã. Abordarea 

interdisciplinarã şi evaluarea autenticã sunt alte două soluţii metodologice recomandate prioritar de 

politica reformei educaţiei din ţara noastră. 

I. Premise ale abordării interdisciplinare 
Premisa abordării interdisciplnare a conţinuturilor învăţării este aceea de a asigura unitatea 

cunoaşterii şi depăşirea graniţelor disciplinelor de învăţământ. Este unanim acceptat cã, în viaţa de 

zi cu zi, nu folosim cunoştinţe disparate acumulate la anumite discipline şi nu valorificãm capacităţi 

specifice unei materii de studiu. Abordarea integrată a cunoaşterii nu este un element de noutate, 

pedagogii subliniind, încă de la vechii greci, importanţa transmiterii cunoaşterii ca un tot unitar. 

Viaţa noastră este una complexă, unitară, prin urmare ar trebui să studiem fenomenele din 

perspectiva diferitelor discipline, intercorelate şi , mai mult, din perspectiva valorificării  învăţării 

non-formale şi informale în context formal. 

âPerspectiva interdisciplinară facilitează elevului formarea unei imagini unitare asupra 

realităţii şi dezvoltarea unei gândiri integratoare (Stanciu M., 1999, p.165). Corelaţiile 

interdisciplinare sunt legături logice între discipline, în sensul că explicarea unui fenomen solicită 

informaţii şi metode studiate la diferite materii. Acestea pot fi spontane sau planificate şi pot fi 
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legate de definirea unor concepte/noţiuni, de utilizare a unor metode sau instrumente în contexte 

noi, de transferul unor valori şi formarea unor atitudini prin diferite discipline. Abordarea 

interdisciplinară nu elimină organizarea curriculum-ului pe discipline, ci este un demers 

complementar. 

II. Repere psihopedagogice ale comunicării didactice 

âOricât de bine formate şi dezvoltate ar fi mecanismele informaţional-operaţionale şi cele de 

stimulare şi energizare psihică, activitatea omului poate rămâne la niveluri relative scăzute de 

elaborare şi eficienţă, dacă nu intră în funcţiune o nouă categorie de mecanisme şi anume 

mecanismele de reglare a comportamentelor. 

Există forme diferite de reglare: reglare de stabilizare (care urmăreşte menţinerea unor 

coordinate ale structurilor psiho-fiziologice în limitele unor valori date); reglare de optimizare (ce 

răspunde unui dublu scop: pe de o parte, scopului de realizare a unui echilibru energetico-funcţional 

în condiţiile existenţei mai multor alternative, pe de altă parte, scopului de perfecţionare a 

comportamentului, de creştere a performanţelor); reglare de dezvoltare (legată de transformarea şi 

perfecţionarea continuă a organizării iniţiale).  

Fiecare dintre aceste forme ale reglării funcţionează la niveluri diferite: nivelul biofiziologic 

(structurat în jurul satisfacerii trebuinţelor fiziologice) şi nivelul psihic (structurat în jurul 

satisfacerii trebuinţelor psihospirituale). 

Mecanismele prin intermediul cărora se realizează reglajul psihic al activităţii şi 

comportamentului sunt numeroase. După opinia psihologilor, cele care intervin mai direct şi mai 

pregnant în reglajul psihocomportamental sunt comunicarea şi limbajul. Acestea permit proiectarea 

anticipată a rezultatului acţiunii în raport cu intenţiile şi dorinţele persoanei, ca şi obţinerea 

modificărilor psihocomportamentale dorite. 

Un alt mecanism ce asigură reglajul bazat pe orientarea, focalizarea şi selecţia actelor sau 

activităţilor este atenţia.  

O formă superioară de reglaj psihic ce ţinteşte spre atingerea unui scop conştient propus care 

corespunde motivelor dar şi condiţiilor sociale şi care intră în joc atunci când este necesară 

învingerea unor obstacole ce apar în calea realizării scopurilor propuse este voinţa. 

Faptul că limbajul şi comunicarea constituie mecanismele psihice aflate cel mai la îndemâna 

individului pentru a-şi regla propria sa conduită dar şi conduita altora este mult prea evident pentru 

a insista asupra lui. Comunicarea constituie, după unii autori, ansamblul proceselor psihice şi fizice 

prin care se efectuează operaţia de punere în relaţie a unei personae sau a mai multora cu o alta sau 

cu mai multe în vederea atingerii unor obiective.  

Potrivit lui Andrei Marga comunicarea umană înseamnă contact şi colaborare între oameni, 

transmitere de informaţii de la A la B (de la expeditor la destinatar) influenţare intelectuală şi 

afectivă a unei persoane prin mesajele alteia. 

Comunicarea, în principal actul de vorbire este interpretată ca întâlnire între cel puţin doi 

parteneri: unul află sau învaţă ceva de la celălalt. Constituindu-se într-o problemă de vastă 

complexitate, comunicarea ocazionează abordări aparţinând unor discipline destul de diferite 

precum filosofia, cibernetica, lingvistica, psihologia, sociologia, pedagogia, biologia, fiecare dintre 

acestea însă tratând-o dintr-o altă perspectivă, propunând paradigme explicative specifice astfel 

încât respectivul proces se particularizează  de la un domeniu la altul în funcţie de specificul şi 

determinările acestuia. Deşi partajată de mai multe discipline, comunicarea ca problematică rămâne 

eminamente de natură psihopedagogică, lucru demonstrabil atât prin relevarea specificităţii sale, cât 

şi prin numărul mare de lucrări care i-au fost consacrate de către domeniul psihopedagogiei. 

Procesul de instruire poate fi echivalat şi cu un proces de comunicare, în cadrul căruia 

schimburile dintre partenerii implicaţi (profesori şi elevi) sunt destul de diferenţiate şi nereductibile 

la dimensiunea lor cognitivă deşi, într-o proporţie semnificativă în cadrul procesului se vehiculează 

mai ales informaţii, cunoştinţe, noţiuni, modele, raţionamente etc. fără a se neglija însă şi alte tipuri 
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de conţinuturi care vizează în speţă diverse segmente ale personalităţii umane (afectivitate, 

motivaţie ş.a.). 

În această privinţă V. Ceauşu evidenţiază ca importante pentru relaţia pedagogică 

următoarele: comunicarea verbală şi comunicarea nonverbală, prin diferitele lor componente şi 

modificările “vegetative” ale organismului vorbitorilor, anume : pronunţia corectă, clară şi îngrijită 

a profesorilor şi a elevilor; semnificaţia termenilor utilizaţi şi expresivitatea acestora; vocabularul 

bogat al vorbitorilor; pantomima (ţinuta corpului, a mersului, gesturile instrumentale, retorice şi 

reactive); mimica (expresia feţei, mobilitatea privirii, deschiderea largă sau redusă a ochilor); 

ticurile verbale ca reacţii stereotipe în acţiunea de comunicare. La acestea se pot adăuga tonalitatea 

vocii, ritmul vorbirii, modul de accentuare a cuvintelor şi pauzele dintre acestea. 

Alt argument care poate susţine predominanţa naturii psihopedagogice a comunicării provin 

chiar din specificul procesului instructiv-educativ, care are ca obiectiv fundamental şi formarea la 

elevi a unor atitudini care să fie dezirabile şi consonante cu evoluţiile şi exigenţele specifice 

societăţii în care se realizează acest gen de activitate. Dobândirea acestor achiziţii însă obiectivate 

în atitudini, concepţii, sentimente nu este posibilă în afara procesului de persuasiune care, la rândul 

său, este determinat de felul cum se realizează comunicarea. 

În sfârşit, un ultim argument îl constituie faptul că în procesul de instruire-învăţare, 

comunicarea are un statut cu totul special, constituindu-se în acelaşi timp, atât în premisă care 

condiţionează buna desfăşurare a procesului de instruire, dar şi în rezultat sau produs cu parametrii 

ridicaţi în situaţia când instruirea s-a desfăşurat în condiţii optime. 

Acesta este şi motivul pentru care o autoritate ştiinţifică precum T. Slama-Cazacu (1999, p 

422) se întreabă “ce se învaţă în şcoală, în universităţi despre comunicare, aşa încât fenomenul să 

fie cunoscut în componentele lui şi în modul de funcţionare”. Comunicarea nu trebuie privită dintr-

o perspectivă pur evaluativă ci, mai ales, din dorinţa vădită de a sensibiliza instituţiile de formare 

referitoare la problema eficientizării comunicării. “Există astfel riscul şi pericolul de a se crea un 

decalaj sau un ecart prea mare între progresele înregistrate în studiul comunicării sau în cercetarea 

acestuia ca proces şi ca produs şi planul concret, acţional, de manifestare şi de producere a ei în 

contexte cât mai variate”. (V. Frunză, 2003, p 3) 

Comunicarea între persoane sau între grupuri de joacă are un rol esenţial, de prim ordin. Ea 

este atât de importantă şi utilă încât unii autori nu s-au sfiit s-o considere ca reprezentând unul 

dintre “elementele cheie” în definirea, înţelegerea şi explicarea individului şi chiar a societăţii. Prin 

comunicare individul se umanizează, îşi formează şi îşi dezvoltă personalitatea, deoarece ea este cea 

care asigură transmiterea experienţei sociale. De asemenea, comunicarea permite influenţarea 

educativ-formativă a individului. În lipsa comunicării, individul rămâne la nivelul dezvoltării 

biologice, rămâne izolat, inapt pentru interacţiunea socială, privat de capacitatea de integrare în 

colectivitate. 

Ion Negreţ-Dobridor, în “Mitul lui Chyron” este de părere că “omul devine om doar prin 

educaţie, că omul are atâta omenie câtă Paideia are în el şi că educaţia poate totul”. 

Perfecţionarea neîntreruptă a comunicării poate fi justificată şi demonstrată cu argumente ce 

ţin de importanţa şi de scopurile acesteia, fie că raportările se fac la nivelul individului ca entitate 

separată, fie că se vizează grupul ca grupare de indivizi sau chiar societatea în ansamblul sau în 

globalitatea ei. Încercând o inventariere a principalelor scopuri atribuite comunicării J.A. 

DeVito(1988, pp.12-14) consideră că printre cele mai importante ar putea fi enumerate următoarele:  

a) descoperirea personală (în interacţiunea cu alte persoane reuşim să le cunoaştem şi pe 

acestea, dar şi pe noi înşine şi în final să ne autoevaluăm mai exact); 

b) descoperirea lumii externe (prin intermediul comunicării se obţin informaţii despre 

obiectele şi lucrurile lumii exterioare şi în general despre semnificaţia şi rostul acestora); 

c) stabilirea relaţiilor cu sens (prin comunicare există posibilitatea de a stabili relaţii strânse 

cu alţii în virtutea plăcerii pe care o oferă această oportunitate); 
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d) schimbarea atitudinilor şi comportamentelor (proces care nu se poate realiza în afara 

comunicării cu respectarea strictă a mecanismului care stă la baza acestui tip de achiziţie şi în care 

excelează mai ales prin eficienţă şi rapiditate mijloacele de comunicare în masă); 

e) joc şi distracţii (în sensul că prin comunicare individul poate beneficia de momente de 

destindere şi relaxare, de organizare mai plăcută a loisirului etc.). 

Autorul arată că acestea nu sunt singurele scopuri ale comunicării, dar sunt cele mai 

importante. Apoi, se pare că nu fiecare dintre ele este important, ci mai ales combinarea lor. Aceste 

scopuri afectează atât sinele personal cât şi sinele altor oameni. 

Alături de comunicare, un rol deosebit în viaţa lor îl are şi comunicarea verbală , deci 

limbajul. Acesta, fiind o conduită de tip superior, restructurează până în temelii activitatea psihică a 

omului. El joacă un rol important, mediator în desfăşurarea şi dezvoltarea tuturor celorlalte 

mecanisme psihice, indiferent dacă acestea sunt conştiente sau inconştiente. Sub influenţa lui, 

percepţia capătă sens, semnificaţie, se îmbogăţeşte, se transformă în observaţie – ca percepţie cu 

scop;  reprezentările devin generalizate când sunt evocate sau formate cu ajutorul cuvintelor; fără 

limbaj nu se poate vorbi de formarea noţiunilor, judecăţilor şi raţionamentelor, fără el nu există 

abstractizări şi generalizări, nu pot fi rezolvate probleme; formulările verbale sunt garanţia 

memorării de durată; în combinatorica imaginativă, cuvintele apar ca vehiculatori de imagini; 

voinţa este un proces de autoreglaj verbal, însăşi personalitatea umană se formează şi îşi 

exteriorizează mare parte din conţinutul ei prin limbaj. 

Limbajul devine astfel un fel de ax al sistemului psihic uman care face posibil fenomenul de 

conştiinţă. Rolul limbajului este atât de mare încât activitatea lui nu se întrerupe odată cu 

întreruperea comunicării cu alţii, dimpotrivă, ea se păstrează pe tot parcursul stării de veghe (uneori 

sub forma limbajului interior) şi chiar şi în timpul somnului. Faptul că limbajul are un rol 

fundamental în activitatea psihică a omului poate fi demonstrat, printre altele, cu ajutorul unui 

experiment în care activitatea lui este perturbată. 

Comunicarea didactică sau comunicarea interpersonală din perspectiva managementului 

clasei de elevi a fost definită de Level & Galle ca “o comunicare a elementelor cognitive, afective 

cu scopul de a transmite informaţia, a inspira o credinţă, a induce o emoţie sau a da la iveală un 

comportament printr-un proces alternant de interacţiune între scris, vizual, nonverbal, vocal, auditiv, 

simbolic şi comportament”. 

III. Evaluarea autentică 
Până nu demult, evaluarea acorda mare atenţie preciziei măsurării rezultatelor elevilor, ca 

modalitate de asigurare a obiectivităţii şi comparabilităţii notelor/calificativelor. Analiza efectelor 

negative ale evaluării asupra curriculum-ului şi asupra activităţii de predare-învăţare (se predă ceea 

ce se evalueză, elevul învaţă pentru examene etc.) a generat un interes crescut pentru un nou mod de 

a gândi evaluarea, ca proces integrat în cel de predare-învăţare, care are loc în situaţii concrete, 

obişnuite. Evaluarea autenticã sprijină învăţarea şi predarea, fãrã a le „distorsiona” , monitorizează 

calitatea instruirii şi facilitează dezvoltarea competenţelor de autoevaluare ale elevilor. 

Mulţi specialişti în educaţie au criticat testele tip grilã deoarece acestea nu măsoară aspecte 

importante şi nu au capacitatea de a evalua competenţele superioare ale elevilor, ci doar capacităţile 

de memorare, recunoaştere şi rezolvare de probleme. De asemenea, testele nu explică de ce elevii au 

ajuns la acele performanţe, adicã au valoarea diagnostică redusã. Un studiu realizat de Centrul 

Naţional de Cercetări din SUA a demonstrat că numai 5-10% dintre elevii cu rezultate bune la teste 

standardizate pot argumenta răspunsurile pe care le-au selectat/formulat. 

Evaluarea autentică propune modalităţi de evaluare care să provoace analiza, integrarea şi 

valorificarea cunoştinţelor, creativitatea. Denumirea sa subliniazã ideea de a solicita elevului să 

demonstreze ce poate face în situaţii similare din afara şcolii, rezolvarea de sarcini complexe, 

căutare de soluţii, elaborarea unor produse, care le permit să integreze cunoştinţele dobândite şi să 

genereze cunoştinţe noi. 
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IV. Contribuţia evaluării autentice la proiectarea interdisciplinară a învăţării 

Evaluarea autentică se caracterizează prin integrarea sa în curriculum, astfel încât să devină 

dificil de delimitat de instruire. Scopurile specifice evaluării se diversifică şi se combină cu scopuri 

specifice predării şi învăţării. Evaluarea devine într-adevăr o modalitate de a sprijini/transforma 

procesul de predare-învăţare, de a întări aspectele pozitive şi de corectare rapidă şi eficientă a 

lacunelor. 

Un alt aspect semnificativ pentru a analiza contribuţia evaluării autentice la proiectarea 

interdisciplinară a cunoaşterii constă în specificul metodelor de evaluare. Metodele alternative, 

specifice evaluării autentice-proiectul, portofoliul, investigaţia etc. – sunt în acelaşi timp metode de 

predare – învăţare şi metode de evaluare. Ele permit cadrului didactic să analizeze direct activitatea 

elevului, să evalueze procesul prin care se ajunge la anumite rezultate şi nu numai 

rezultatele/produsele finite. 

V. Concluzii 
Reforma evaluării în învăţământul primar, trecerea de la un sistem bazat pe note, la unul bazat 

pe calificative, a avut la bază concepţia potrivit căreia scopul evaluării, în special în învăţământul 

primar, nu trebuie să fie nicidecum pedepsirea sau răsplătirea punctuală a elevilor, în ideea stabilirii 

unor ierarhii, ci motivarea elevilor pentru învăţare, în acelaşi timp cu observarea şi stimularea 

progresului acestora, utilizând descriptorii de performanţă.  

Reforma curriculum-ului a urmărit flexibilizarea ofertei de instruire, asigurarea relevanţei 

cunoştinţelor dobândite şi egalizarea şanselor de educaţie prin adecvarea curriculum-ului la 

particularităţile elevului. 

Utilizarea metodelor alternative sau complementare de evaluare încurajează crearea unui 

climat de învăţare plăcut, relaxat, elevii fiind evaluaţi în mediul obişnuit de învăţare, prin sarcini 

contextualizate: realizează experimente, elaborează proiecte, alcătuiesc portofolii, acestea fiind în 

acelaşi timp sarcini de instruire şi probe de evaluare. Este important ca elevii sã înţeleagă criteriile 

de evaluare, procesul evaluativ, pentru a putea reflecta asupra performanţei obţinute, a le explica şi 

a gãsi modalităţi de progres. 

Elevii nu trebuie evaluaţi unii în raport cu ceilalţi, scopul nu este de a-i ierarhiza, ci de a 

vedea evoluţia, progresul, achiziţiile. 

Abordarea interdisciplinară reprezintã o cale eficientă pentru modernizarea finalităţilor şi a 

conţinuturilor educaţiei. Metodele alternative de evaluare impun proiectarea interdisciplinară a 

conţinuturilor, ca premisă pentru evaluarea autentică.  

Din perspectiva proiectării interdisciplinare a învăţării şi a evaluării, proiectul şi portofoliul 

prezintã urmãtoarele avantaje:  

 promovează dezvoltarea globalã a personalităţii, prin valorificarea achiziţiilor de la diferite 

discipline de studiu prin integrarea cunoştinţelor, a capacităţilor, deprinderilor şi 

atitudinilor/valorilor; 

 deplasează accentul de la „a învăţa despre”  la „a şti cum”; 

 încurajează autoevaluarea, gândirea, mai degrabã decât memorarea sau recunoaşterea unor 

informaţii; 

 sunt interactive, angajează elevii în înţelegerea evaluării. 

„Răspunsul cel mai scurt este acţiunea” (Proverb din SUA) 
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CORELATE DE PERSONALITATE  

ALE CONSTRUIRII EULUI IDEAL VOCAŢIONAL   

LA  ADOLESCENŢII LICEENI 

 
Prof. înv. primar FLORINA ZECHERU 

Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 

 

 

Psihologia vârstelor se instituie astăzi ca o ramură fundamentală a psihologiei, alături de 

psihologia generală, psihologia diferenţială, psihologia socială şi psihologia patologică. Apariţia ei, 

ca şi a celorlalte derivaţii, atestă procesul de maturizare şi expansiune a ştiinţelor psihologice. 

În cadrul psihologiei vârstelor, ciclul de creştere şi dezvoltare, cu cele trei secvenţe majore - 

copilăria, pubertatea şi adolescenţa – ocupă un loc privilegiat, datorită ponderii sale decisive în 

instrumentarea destinului uman. Ca urmare, psihologia copilului şi adolescentului polarizează un 

interes viu din partea specialiştilor(şi nu numai). 

Adolescenţa este un moment semnificativ în viaţa fiecăruia, întrucât în acest stadiu se produce 

o deschidere faţă de lume şi apare preocuparea constantă pentru viitor. 

Adolescenţa ca fenomen de sine stătător, necesitând instituţii pentru protecţia ei şi un 

tratament pe măsură, este o invenţie a timpurilor moderne – în trecut ea nefiind recunoscută formal 

ca un stadiu al vieţii: tinerii treceau dintr-o foarte scurtă copilărie direct în stadiul adult(R. Corsini, 

1994). 

Începând cu prima parte a secolului XX, cercetările asupra adolescenţei s-au aprofundat, 

ducând la înţelegerea dinamicii şi esenţei transformărilor specifice acestei vârste, ceea ce a condus 

la definirea locului adolescenţei în evoluţia psihică umană. M. Debesse considera adolescenţa ca 

fiind „ultima şi cea mai complexă dintre marile etape ale dezvoltării. Este într-adevăr punctul unde 

se împlineşte copilăria cu tot aportul creativ şi cu toată contribuţia educativă pe care această 

împlinire o presupune... Această perioadă este grea şi pentru tot viitorul tânărului: ea se 

caracterizează nu numai prin multiplele învăţături care-l pregătesc pe tânăr sau pe tânără pentru 

sarcinile maturităţii, ci şi prin proiectele, aspiraţiile unei personalităţi care ia cunoştinţă de scopurile 

pe care ar vrea să le atingă şi care caută mijloacele adecvate pentru a ajunge la ele”(M. Debesse, 

1970, p. 86). 

Poate că mai mult decât oricare aspect al dezvoltării psihice, cel referitor la personalitate 

conturează cel mai clar locul adolescenţei în procesul devenirii fiinţei umane. Începând să se 

formeze din copilărie şi împlinindu-se în adolescenţă, personalitatea devine cel mai important 

mediator al tuturor legăturilor cu ambianţa şi cel mai semnificativ factor de conducere şi de reglare 

a comportamentelor. 

Până la adolescenţă se formează, pe rând, unele componente ale personalităţii, se organizează 

progresiv şi funcţionează din ce în ce mai complex, dar abia în cursul acestui stadiu structura sa se 

va împlini şi va dobândi unitatea care îi este caracteristică. Momentul nou pe care îl va atinge 

personalitatea va fi precedat de momente tumultuoase de răscolire şi reaşezare, specifice 

adolescenţei. În legătură cu acest aspect, M. Zlate(2000) spune că se ajunge ca „în adolescenţă 

personalitatea să fie în linii mari constituită deoarece dispune de toate laturile şi chiar de 

maturizarea dintre ele”(p. 305). 

Aspectul major al dezvoltării este crearea unei identităţi şi conturarea răspunsurilor la 

întrebări precum: „Cine sunt eu ?” şi „Către ce mă îndrept ?” E. Erickson a creat termenul de „criză 

de identitate” – o perioadă de îndoieli - cu referire directă la acest proces activ de autodefinire, parte 

integrantă a dezvoltării psihosociale sănătoase. Însăşi adolescenţa presupune o „experimentare a 

rolului”, în care tinerii pot explora comportamente, interese, ideologii alternative. Multe credinţe, 
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roluri, conduite pot fi „experimentate”, modificate sau înlăturate, în încercarea de a modela un 

concept integrativ al sinelui.  

Când acest proces are succes, se spune că individul a dobândit o identitate; în sens restrâns, 

aceasta presupune o identitate sexuală, o orientare profesională şi o perspectivă ideologică asupra 

lumii. Până la rezolvarea crizei de identitate, individul nu are un simţ consistent al sinelui sau un set 

de standarde interne pentru aprecierea propriei valori în diferite arii ale vieţii.  

Lucrarea  îşi propune să surprindă preocupările adolescenţilor liceeni pentru găsirea 

drumului către profesie în strânsă legătură cu diverşi factori sociali, cu stima de sine şi cu adaptarea 

la sistemul de valori interiorizat până la acest stadiu al dezvoltării. 

Adolescenţa a prezentat de-a lungul timpului un grad de atractivitate ridicat pentru cercetătorii 

din domeniul psihologiei, în parte datorat complexităţii şi ambivalenţei acestei perioade de 

dezvoltare. Considerăm că el se va păstra şi în continuare, mai ales în contextul transformărilor 

socio-economice actuale, care au impact asupra personalităţii umane, fiind necesare redefiniri, 

abandonări de clişee şi abordări flexibile.    

Investigaţia realizată de noi pe un eşantion de 85 de subiecţi de la un liceu cu profil uman - 

filieră vocaţională(învăţători/educatori) şi teoretică(limbi străine) şi-a propus ca obiective: 

evidenţierea configuraţiei factorilor ce influenţează alegerile acestora privind profesiunea; 

încurajarea adolescenţilor de a se replia asupra propriei persoane, în vederea creşterii stimei de sine 

şi a unei mai bune cunoaşteri de sine; cunoaşterea, de către părinţi şi profesori, a unor aspecte ale 

personalităţii. 

 Studiul s-a bazat pe aplicarea următoarelor instrumente: chestionar privind orientarea în 

carieră, elaborat de noi; scale de evaluare a stimei de sine, a autoeficacităţii şi optimismului; indexul 

de adaptare şi valori(Robert E. Bills). Rezultatele obţinute ne permit formularea unor concluzii. 

1. Familia deţine un rol major în orientarea şcolară a tinerilor, dar în ceea ce priveşte 

orientarea profesională, acest rol este împărţit cu şcoala şi cu cercul de prieteni. La nivelul celor doi 

părinţi, mama este – comparativ cu tata - pentru mulţi dintre adolescenţi,  un suport constant al 

comunicării şi al formulării unor decizii referitoare la activitatea şcolară. Această poziţie 

„privilegiată” a mamei se poate explica, în parte, prin faptul că ea petrece mai mult timp împreună 

cu copiii şi interacţiunile cu ea sunt mai numeroase. Părinţii ar trebui consiliaţi în vederea asigurării 

unui climat familial optim(ca prim mediu de dezvoltare a copiluli) pentru a putea sconta pe o 

autopercepţie pozitivă a adolescentului în contextul social general. 

2. Adolescenţii se orientează mai puţin către profesiunile care continuă tradiţia familiei  deşi 

profesia tatălui li se pare mai atractivă prin conţinutul ei şi prin aspectele de ordin material. 

Considerăm că această atitudine concordă cu necesitatea deschiderii către o piaţă a muncii destul de 

diversă şi în continuă mişcare. 

3. Implicarea elevilor în activităţi extracurriculare trebuie încurajată chiar din debutul 

şcolarităţii întrucât acestea oferă oportunităţi pentru descoperirea  şi valorificarea potenţialului 

personal, pentru conturarea intereselor şcolare şi ocupaţionale. Considerăm că este semnificativ 

faptul că 82,35% dintre subiecţii investigaţi de noi au participat la astfel de activităţi, fapt care i-a 

ajutat la o mai bună autocunoaştere, la conştientizarea unor trăsături şi calităţi personale. De altfel, 

ei afirmă  că există o mare compatibilitate între cerinţele liceului şi profilul lor aptitudinal.  

 4. Şcoala, profesorii în special, nu înregistrează o percepţie foarte bună privind expectaţiile 

adolescenţilor legate de stimularea obţinerii de performanţe. De la „şcoala pentru toţi” trebuie să se 

depună eforturi pentru trecerea la „şcoala pentru fiecare”. În acest mod elevul va acorda mai mult 

credit şcolii implicând-o în deciziile privind cariera. 

5. În studiul nostru am găsit corelaţii pozitive semnificative între stima de sine şi 

autoeficacitate, între stima de sine şi optimism precum şi între autoeficacitate şi optimism(valori 

mai scăzute). Acest fapt pledează pentru rolul central pe care stima de sine tinde să-l ocupe în 

structra Eului şi, respectiv a personalităţii. 
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6. Caracteristicile personale şi elementele contextuale îl expun pe individ la anumite 

experienţe de învăţare. Sistemul de convingeri al individului - între care şi cele privind 

autoeficacitatea - se conturează în urma acestor experienţe de învăţare. Performanţele timpurii din 

viaţa copilului influenţează convingerile pe care acesta le are cu privire la capacitatea sa de a realiza 

anumite sarcini şi cu privire la rezultatele pe care le va obţine dacă se va angaja într-o anumită 

sarcină. La rândul lor, aceste convingeri stau la baza conturării intereselor profesionale ale 

individului. În concordanţă cu interesele sale, individul îşi va stabili anumite scopuri decizionale, va 

acţiona în conformitate cu ele şi, în perspectivă, va obţine performanţe în domeniul ales. Subiecţii 

investigaţi au înregistrat scoruri bune ale autoeficacităţii. 

 7. Subiecţii care s-au declarat satisfăcuţi, mulţumiţi de opţiunea şcolară realizată şi, implicit 

de activităţile desfăşurate în profilul liceului au înregistrat scoruri mai ridicate la stima de sine şi , 

respectiv, la imaginea de sine. Ei par să desfăşoare o automonitorizare mai intensă în sensul 

realizării unui acord între cerinţele Eului intim, solicitările şcolare, exigenţele sociale.   

8. Adolescenţii, atunci când sunt chestionaţi asupra propriilor trăsături de personalitate, pun în 

evidenţă o anumită imagine de sine, care poate fi considerată una directă sau explicită. Niciuna 

dintre dintre faţetele imaginii de sine nu este indiferentă faţă de efectul dezirabilităţii sociale, al 

mecanismelor de apărare a Eului ori de imixtiunea Eului Ideal. Imaginea de sine este o 

„construcţie” a personalităţii fiecăruia care se modelează pe întreg parcursul vieţii şi pe anumite 

direcţii, având conotaţii valorice. Activitatea şcolară – curriculară cât şi extracurriculară – ar trebui 

concepută  şi ca o acţiune de lărgire a cadrelor de referinţă pe care  adolescentul să le poată utiliza 

pentru a se autoportretiza cât mai complet şi mai veridic, cu toate avantajele ce decurg de aici.  

 9. Dezvoltarea imaginii de sine, a stimei de sine îl poate pune pe adolescent în situaţia de a fi 

ferit de  viitoare surprize cu privire la resursele personale şi-i poate asigura o protecţie în momentele 

de conflict interior, de confruntare cu propriile-i slăbiciuni, deziluzii, ambiţii nerealiste. De aceea s-

ar impune(prin activităţi specifice) necesitatea conştientizării de către adolescenţi a unui număr 

mare de trăsături ale propriei personalităţi, astfel încât să se autodescrie având în vedere mai multe 

criterii. 

 10. Alegerea carierei este un proces care se derulează pe tot parcursul vieţii, pe măsură ce 

individul trece prin diverse oportunităţi de învăţare. Acest proces va fi  influenţat atât de deciziile 

individuale cât şi de forţele sociale care acţionează la un moment dat asupra individului. Încadrarea 

într-o anumită ocupaţie e rezultatul interacţiunii complexe a factorilor genetici, a condiţiilor şi 

evenimentelor din mediu cât şi a experienţelor de învăţare la care suntem expuşi. Îngemănarea 

acestei multitudini de factori va avea ca efect dezvoltarea unor abilităţi specifice şi, prin urmare, 

orientarea spre un anumit domeniu ocupaţional. 
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Motto 

Creativitatea este o floare atât de delicată, încât elogiul o face să înflorească în timp ce 

descurajarea o înăbușă adesea chiar înainte ca ea să se poată transforma în floare”     T.CARLYLE        

                    

Așa cum arată M. Stein în lucrarea ”Stimulating Creativity”, prin activizarea creativității, 

omul contemporan are acces la patru tipuri de libertăți: cea de studiu, de cercetare, de exprimare și 

de a fi el însuși.Pentru aceasta însă, ”creativitatea nu poate rămâne în turnul ei de fildeș al geniului, 

ci trebuie să îmbrace și salopeta omului obișnuit. ”La orice persoană normală, creativitatea poate fi 

dezvoltată,   într-o măsură mai mică sau mai mare, într-o direcție sau alta...aptitudinile creatoare pot 

fi deliberat și măsurabil dezvoltate”. 

În constelația finalităților formative, un loc însemnat îl deține creativitatea, considerată ca o 

dimensiune esențială a personalității. În definirea conceptului de creativitate există o diversitate de 

opinii, care nu se contrazic, ci mai degrabă se completează. Din punct de vedere pedagogic ne 

interesează mai mult creativitatea din perspectiva personalității, ca atribut fundamental al acesteia. 

Opiniile specialiștilor converg spre ideea potrivit căreia creativitatea este o dimensiune psihologică 

ce angajează întreaga personalitate. Ea este proprie în limitele normalului tuturor copiilor, 

manifestându-se însă cu intensitate diferită de la unul la altul. Creativitatea se referă la găsirea de 

soluții, idei,probleme, care nu sunt noi pentru societate, dar la care s-a ajuns pe o cale independentă. 

Dacă un copil a descoperit prin propriile lui eforturi de observație, de imaginație  și gândire, o 

însușire mai puțin vizibilă a unui obiect, dacă a găsit o soluție nouă a unei probleme, ori a redactat o 

compunere într-un mod personal, original sub aspectul conținutului și al formei, toate aceste 

activități pot fi considerate forme de manifestare a însușirilor creative ale elevilor care se cer 

stimulate și dirijate. 

Pentru conceperea unor strategii de activare și cultivare a creativității la elevii claselor 

primare, o primă condiție este cea referitoare la înțelegerea complexă a creativității și a structurii ei, 

a factorilor săi determinativi.   Factorii creativității sunt numeroși și variați. Ei se pot combina în 

structuri diferite, ceea ce face ca fiecare creator să aibă particularitățile sale caracteristice.Văzută 

prin prisma personalității, creativitatea capătă sensul de potențial creativ, de sumă de însușiri sau 

factori psihologici ai unor viitoare performanțe creatoare. Fiecare copil dispune de un potențial 

creativ, respectiv de anumite trăsături sau însușiri favorizante actului creator. Deosebirile se 

exprimă prin intensitatea cu care se manifestă acest potențial și prin domeniul în care se aplică. 

Trebuie să facem deosebire între potențialul creativ (ca posibilitate latentă) și creativitatea (ca act 

real). Altminteri am putea concluziona greșit că elevul nu posedă potențial creativ. De fapt, el nu 

realizează încă acte de originalitate, dar aceasta nu înseamnă că nu dispune de potențialități, ci că 

nivelul acestora este sub cota celor existente la adult.  

Potențialul creativ reprezintă o posibilitate latentă ce se poate întrevedea de la cea mai fragedă 

vârstă. De aceea, nu trebuie neglijat faptul că părinții, familia,pot influența dezvoltare acestuia, 

chiar dacă pentru început doar în jocul copiilor. De menționat faptul că potențialul creativ cunoaște 

o dinamică specifică de-a lungul dezvoltării ontogenetice și îmbracă nuanțe individuale de la o 

persoană la alta. Cunoașterea lui reprezintă o condiție indispensabilă pentru organizarea întregului 

demers educativ. Identificarea potențialului creativ presupune multă atenție și preocupare din partea 

cadrului didactic. Ana Stoica menționează că ”elevul creativ s-ar caracteriza prin următoarele 
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conduite: capacitate de pătrundere și preluare a materialului, posibilitatea restructurării personale și 

rapide a datelor, spirit independent și critic, preferința pentru complexitate, dispoziția de a-și asuma 

riscuri, relativa indiferență față de impresia pe care o produce învățătorului și colegilor, încrezător 

în sine, curios,activ. Acest portret are o valoare orientativă și euristică. Constelația și ponderea 

diverselor conduite diferă pentru fiecare caz în parte.  

Materialul informațional nu este omogen din punct de vedere al valențelor creative. 

Preocuparea pentru selectarea și transmiterea lui în procesul de învățământ este o modalitate a 

educării creativității. Un conținut multidisciplinar și interdisciplinar, științific și artistic, teoretic și 

aplicativ oferă șanse sporite apariției unor conexiuni inedite și contribuie la fortificarea potențialului 

creator în ansamblul său. Întregul demers didactic întreprins de învățător trebuie subordonat 

antrenării și exersării potențialului creativ al elevilor, astfel încât aceștia să adopte o atitudine 

creatoare în activitatea desfășurată. Se recomandă ca prin strategia aleasă învățătorul să ofere 

posibilitatea manifestării spontaneității și inițiativei elevilor. Trebuie să predomine stimularea 

atitudinii interogative a elevilor, aceasta favorizând gândirea divergentă.     Strategia  

problematizantă să  predomine celei expozitive. Rezolvarea de probleme constituie cadrul propice 

al dezvoltării creativității. Ucenicia creativității trebuie să înceapă la cea mai fragedă vârstă pentru 

ca să se angajeze pe un versant ascendent și dincolo de sfârșitul școlarității. 

Cultivând capacitățile creatoare se realizează cunoașterea prin inovație, invenție, creație, fără 

de care nu există progres. Pentru conceperea unor strategii de activare și cultivare a creativității la 

elevii ciclului primar, o primă condiție este cea referitoare la înțelegerea complexă a creativității și a 

structurii ei, a factorilor săi determinativi. Referitor la factorii intelectuali se subliniază rolul unor 

calități ale gândirii cum sunt: fluiditatea, flexibilitatea, caracterul divergent, originalitatea, precum 

și al imaginației creatoare.  

Fluiditatea, această ”abilitate creativă”, se referă la bogăția, ușurința și rapiditatea asociațiilor 

între imagini sau idei, cursivitate, bogăția ideației. După planurile ei de manifestare există: fluiditate 

ideativă asociațională, imaginativă, fluiditate verbală, fluiditate ideativă, expresivă. 

Flexibilitatea, principalul factor psihic cognitiv al creativității, constă în posibilitatea 

restructurării ușoare a vechilor legături temporare, a asociațiilor, în conformitate cu condițiile 

schimbătoare ale mediului, în modificarea rapidă a direcției gândirii, în reorientarea ei pe o altă 

pistă, impusă de noile date apărute între timp. Flexibilitatea nu este numai o premisă a gândirii 

creative ci și o rezultantă a ei. 

Originalitatea se exprimă prin noutatea și ineditul răspunsurilor sau soluțiilor, prin 

ingeniozitatea formulării lor. Gândirea divergentă este orientată în direcții diferite și explorează mai 

multe piste posibile de rezolvare a problemei. Imaginația creatoare constă în elaborarea unor 

imagini noi pe baza prelucrării datelor anterioare. În categoria factorilor aptitudinali sunt incluse 

inteligența și aptitudinile speciale.Cercetări recente subliniază ideea că creativitatea nu este atât de 

dependentă de  inteligență, așa cum se considera nu de mult.Una dintre cdele mai importante 

premise ale creativității constă în disponibilitatea de a relua totul de la capăt, de a considera că 

nimic nu este definitiv, că nici un proces nu este încheiat odată pentru totdeauna. Metodele și 

procedeele folosite să declanșeze și să stimuleze factorii potențialului creativ, cu precădere cei 

psihici. Învățătorul trebuie să fie preocupat de prevenirea și înlăturarea eventualelor blocaje ce ar 

putea interveni în exprimarea creativității elevilor. Blocajele pot fi de natură subiectivă, ce țin de 

personalitatea elevului sau de natură obiectivă, având originea în condițiile de mediu. Important este 

să se pună accent pe strategiile euristice, care creea la elev o stare de activare, îi sporește atenția și 

interesul, îi mărește încrederea în sine. Elevul devine un participant activ al procesului de 

învățământ, stimulându-i motivația interioară. Creativitatea nu se manifestă numai în capacitatea 

copilului de a exprima prin creații artistice viața sa interioară, viziunea și atitudinea sa față de 

mediul înconjurător, ci capacitatea elevului de a se manifesta independent și activ în orice domeniu 

de viață, în forme proprii copilului, deci cu elemente originale, rod al valorificării calităților 
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gândirii, imaginației, puterii de investigare, al manifestării nestingherite a inițiativei și fanteziei 

copilului, când acesta se depărtează cât de cât de schemele știute de el până aici.” 

Alternarea relației dintre competiție și cooperare în procesul de învățământ constituie un alt 

principiu orientativ în adoptarea unei tehnologii didactice favorizantă dezvoltării creativității. 

” În rutina cenușie a vieții, creativitatea literară constituie unul dintre momentele ei de 

sărbătoare, atât pentru creator, cât și pentru destinatarul ei”. Limbajul organizează intelectul și 

generează creativitatea”. 

 Sarcina îmbogățirii și perfecționării limbajului la elevi este majoră, constantă și nu aparține 

ca obiectiv numai studiului limbii, ci și tuturor disciplinelor de învățământ. Disciplinei limba 

română îi revin sarcini exprese pentru dezvoltarea capacităților de comunicare și creație. Formarea 

și dezvoltarea capacităților de comunicare verbală se află în strânsă legătură. Iată de ce este necesar 

ca în studiul organizat al limbii în școală să-și găsească loc și exercițiile speciale pentru dezvoltarea 

creativității verbale la elevi. Matematica se alătură limbii române, oferind un cadru optim de 

fructificare a modalităților de educare a capacităților creatoare la elevii mici. Predarea-învățarea 

matematicii oferă, prin excelență, învățătorului prilejul să conducă pasw cu pas gândirea elevului de 

la concret la abstract. Dezvoltarea potențialului de gândire și creativitate se realizează prin activități 

care solicită independență, imaginație, originalitate. De aceea, este strict necesar să fim receptivi la 

ceea ce interesează și le place copiilor, la ceea ce vor și pot realiza, valorificând în activitate toate 

posibilitățile și dorințele lor, satisfăcându-le interesele. Metodele care stimulează și exersează 

gândirea elevilor pe linia flexibilității, creativității sunt: problematizarea, învățarea prin descoperire, 

modelarea. 

Creativitatea implică o situație problematizantă și se cultivă pe terenul conflictual al acesteia 

asigurând flexibilitatea gândirii. Creativitatea se realizează prin educarea gândirii, dar un rol 

important revine și factorilor motivaționali pentru realizarea acestui scop. Creativitatea 

este”modalitatea cea mai profundă și mai nobilă de fructificare a combustiei umane, este singura 

formă de energie a planetei care nu cunoaște penurie”.Prin învățarea logică formativ-creativă, elevul 

este coparticipant activ și conștient la propria lui formare; este căutător al adevărurilor, implică 

operațiile gândirii, întrebuințează algoritmi, prelucrează informațiile în mod autonom  și le aplică în 

mod creator la rezolvarea unei probleme. Pe această cale elevul dobândește spiritul științific, își 

formează un stil propriu, își dezvoltă capacitățile creatoare. 

Optimizarea învățării creative este în funcție de măiestria învățătorului de a îmbina munca 

didactică frontală cu cea individuală și cu cea organizată pe microgrupuri, în funcție de obiectivele 

fiecărei lecții în parte. Educarea capacităților creatoare la elevii mici se poate înfăptui la toate 

disciplinele de învățământ.În acest sens, nu este vorba de metode speciale,utilizate în acest scop, ci 

mai degrabă e folosirea celor cunoscute, dar într-o manieră care să antreneze elevii în activitatea de 

învățare.Creativitatea implică în învățământ receptivitate și atitudine deschisă față de experiența 

pozitivă, sensibilitate față de nou. Cadrul didactic adevărat, cel cu vocație, se distinge prin însușirea 

de a fi creator, deci prin creativitate. El are statut de creator mai ales prin strădania de a fi”altul” la 

fiecare lecție. Pentru aceasta trebuie să investească pasiune, competență și foarte multă muncă. 

Acolo unde competența și pasiunea, receptivitatea și spiritul novator, creația și creativitatea sunt 

puse în slujba obținerii unor rezultate deosebite, noua calitate a procesului de predare-învățare trece 

din sfera conceptelor în cea a înfăptuirilor. Dacă învățătorul muncește energizat de” triada-vreau-

îmi place-trebuie”,ca expresie a metamotivației, atunci activitățile didactice  sunt probate și 

demonstrate ca reușite școlare reale. 
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Creativitatea poate fi definită ca trăsătură complexă a personalităţii umane, constând în 

capacitatea de a realiza ceva nou, original sau o activitate imaginativă adaptată astfel încât să 

producă rezultate, care sunt atât originale cât şi de valoare. 

Creativitatea îşi are originea în cuvântul latin « creare » care înseamnă a zămisli, a făuri, a 

crea, a naşte. Creativitatea reprezintă cel mai înalt nivel comportamental uman, capabil de a antrena 

şi polariza toate celelalte nivele de conduită, toate însuşirile psihice ale unui individ. De ce este 

nevoie de creativitate? Pentru a se putea desăvârşi, realiza şi actualiza, pentru a putea contribui activ 

la modelarea lumii. Creativitatea se caracterizează prin noutate, originalitate, valoare, armonie, 

relevanţă. Creativitatea înseamnă îndrăzneală, tot ceea ce este nou este incert şi neconformist. 

Pentru a se putea avânta în necunoscut, copilul trebuie să dispună de acea libertate interioară, de 

acel sentiment de siguranţă, provenite din lumea sa înconjurătoare. 

Copiii prezintă tendința naturală de a fi creativi. Încă de la naștere, ei sunt observatori ageri şi 

entuziaști, ce aduc fiecărui lucru pe care-l percep o interpretare şi o expresie unică. Prin creativitate, 

ei găsesc calea cea mai naturală de a se exprima şi de a cunoaște lucrurile din jurul lor. Provocarea 

noastră, ca părinți, este de a-i ajuta să-şi mențină şi să-şi dezvolte acest potențial. 

Dezvoltând potențialul creativ al copilului, îl ajuți să fie încrezător în abordarea experiențelor 

noi şi provocatoare pe care viața i le oferă. În loc să se teamă şi să respingă astfel de experiențe, 

copilul, al cărui potențial a fost încurajat, are abilitatea să lanseze ipoteze, să testeze şi să retesteze 

până când va obține rezultatul mai bun. 

Educaţia este cea care trebuie să ne ajute să ne adaptăm pentru un viitor pe care încă nu îl 

putem decât bănui cu atât mai puţin înţelege. Copiii dispun de un mare potenţial de creativitate, iar 

noi suntem responsabili de  valorificarea acestuia. Aceștia au o extraordinară capacitate de a se 

adapta unor situaţii inedite, sunt talentați şi creativi. Pentru a ajuta la dezvoltarea creativității 

copilului, părinții trebuie să se implice şi să interacționeze cu micuțul. Astfel încurajezi această 

dezvoltare a copilului. 

Creativitatea începe timpuriu, în copilărie. Dar nu este neapărat legată de momentul când 

începe, ci de felul în care progresează dezvoltarea pe măsură ce copiii își consolidează creativitatea 

explorându-se pe ei înșiși, pe ceilalți şi lumea înconjurătoare. 

De ce este creativitatea importantă? 

Pentru ca este o exprimare a sinelui. Creativitatea nu ţine doar de desen şi artă, ci este legată 

în mod fundamental de modul de a gândi şi de a procesa informația. 

Consolidând creativitatea unui copil, îl încurajăm să fie încrezător atunci când vine vorba de 

lucruri noi şi provocări. În loc să respingă astfel de experiențe, copiii care au fost încurajați să fie 

creativi pot teoretiza şi testa lucrurile până își ating scopul urmărit. 

Creativitatea presupune interacțiune. Poți începe prin a observa copiii în timp ce se joacă. Fii 

atentă la lucrurile care îi interesează şi vorbește-le despre ele. Ajută-i să se joace cu obiectele, să le 

manevreze. 

Este foarte important să înțelegem că un copil explorează lumea prin simțuri. Experții spun că 

astfel de activități banale stimulează şi încurajează gândirea creativă. 

Copiii trebuie să vină în contact cu alți copiii, ca să poată emula activitățile creative ale 

acestora. Jucăriile sunt instrumente excelente, dar secretul constă în folosirea obiectelor în 

modalități inovatoare, obținând reacții cât mai variate.  

http://www.utilecopii.ro/articole/copii-1-5-ani
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Stimularea potenţialului creativ al preşcolarului impune utilizarea unor strategii care pun 

accentul pe antrenarea autentică şi plenară a copilului, pe dezvoltarea autonomiei, a iniţiativei, a 

gândirii sale critice. Dintre metodele bazate pe acţiunea fictivă, jocul ocupă un rol important în 

strategia de educare a creativităţii. 

Copilul transpune conştient realul într-un plan imaginar, creează, chiar dacă într-un mod 

elementar. Prin joc se realizează asimilarea realului la eu şi acomodarea eu - lui la real ( mai ales 

prin imitaţie). Stimulative pentru creativitate sunt jocurile didactice dar şi jocurile de simulare (jocul 

de rol). Prin implicarea afectivă şi cognitivă a copilului, jocul de rol dezvoltă empatia, capacitatea 

evaluativă şi cea anticipativă, stimulează relaţiile interpersonale de cooperare şi competiţie, 

capacitatea de adaptare la comportamentul celuilalt. La vârsta preşcolară jocul şi desenul constituie 

un cadru pentru antrenarea virtuţilor muncii şi creaţiei; ele amplifică posibilităţile de expresie 

comportamentală, sporesc vitalitatea spirituală, dinamismul creativ al copilului, nevoia activă de 

explorare a noului în raport cu experienţa personală şi generează acel elan lăuntric pentru noi 

elaborări, expansivitatea specifică pentru această vârstă. Activităţile ludice şi artistico - plastice sunt 

purtătoare ale unor multiple virtuţi formative în dezvoltarea psihică generală a copilului şi, implicit 

în dezvoltarea creativităţii. Întrucât jocul, prin excelenţă constituie cadrul specific al unui 

antrenament al spontaneităţii şi al libertăţii de expresie, el constituie un stimul important în 

cultivarea receptivităţii şi sensibilităţii, a mobilităţii şi flexibilităţii specifice; el sporeşte vigoarea 

acţională a copilului şi amplifică nevoia de activitate şi explorare a noului, de imaginaţie, de 

elaborare. 

Toți copiii sunt inteligenți în felul lor. Abilităţile înnăscute şi creativitatea trebuie încurajate şi 

stimulate pentru a atinge potențialul maxim. 

Copiii mici învaţă cel mai bine prin experiențele tactile care folosesc simțurile, stimulează 

imaginația şi îşi pot folosi curiozitatea naturală şi abilităţile înnăscute în avantajul lor. Părinții au un 

rol decisiv în educarea copiilor, mai mult decât învăţătorii sau profesorii. Ei pot încă de timpuriu să 

evalueze abilităţile copilului în anumite domenii.  

Părinții şi educatorii pot oferi cu ușurință un mediu care să stimuleze creativitatea şi 

explorarea fără a dispune de sume enorme de bani, jucării sau materiale auxiliare. De fapt, talentele 

naturale ale copilului pot fi dezvoltate evitând aceste lucruri şi optând pentru jocurile simple şi 

activitățile centrate pe copil, menite să stimuleze multiplele forme de inteligenţă a copilului. 

Howard Gardner a identificat șapte forme de inteligenţă care trebuie încurajate de părinţi, 

educatori şi profesori: lingvistică, muzicală, logico-matematică, vizual-spațială, fizico-motorie, 

interpersonală şi intrapersonală. În timp ce cea lingvistică şi cea logico-matematică sunt asociate de 

obicei cu inteligenţa, celelalte sunt considerate talente. 

Gardner le vede pe toate șapte ca fiind egal importante, iar fiecare copil posedă toate aceste 

tipuri de inteligenţă multiplă într-un model unic. Încurajând explorarea creativă în toate cele șapte 

domenii, îi ajutăm pe copii să se simtă mai încrezători când încearcă noi activităţi sau când combină 

elemente din domenii diferite într-o activitate proprie. 

Iată câteva căi pentru a încuraja creativitatea în fiecare domeniu: 

Inteligenţa lingvistică 
Poate fi încurajată prin jocuri de cuvinte orale sau scrise ca de exemplu: găsirea rimelor, 

povestitul, scrierea timpurie etc. E bine să aveți multe cărţi şi reviste prin casă sau să duceți copilul 

la bibliotecă în mod regulat. Citiți-i sau citiți cu el. Încurajați-l să scrie într-o agendă despre 

activitățile zilnice şi descoperirile pe care le face şi să le împărtăşească cu voce tare. Lăsați-l să 

asculte limbi străine, jucaţi jocuri de cuvinte ca scrabble sau inventatul de noi cuvinte. 

Inteligenţa logico – matematică 
Folosirea creativă a inteligenţei în acest domeniu este încurajată prin procese de măsurare, 

estimare sau numărare în timp ce gătiți, faceți cumpărături sau faceți diferite construcții de jucărie. 

Jucați jocuri cu culori, forme şi mărimi cum ar fi: numărarea obiectelor galbene din cameră sau a 



193 

 

obiectelor de o anumită formă. Vor fi încântați să rezolve puzzle-uri sau să joace jocuri logice cum 

ar fi șahul. Lăsați-i să calculeze bugetul necesar pentru cumpărături. 

Inteligenţa muzicală 
Este dezvoltată prin ascultarea diferitelor genuri de muzică, cântatul liber, cântatul la diferite 

instrumente muzicale (chiar şi ţinerea ritmului prin bătăi de palme pe anumite suprafețe dure). 

Priviți filme împreună şi discutați despre cum regizorii folosesc anumite efecte muzicale pentru a 

transmite diferite mesaje. Încurajați-i să-şi creeze propriile cântece folosind diferite obiecte casnice 

(pahare, de exemplu). 

Inteligenţa fizico-motorie 
Încercați să dansați pe diferite genuri muzicale, jucați roluri de oameni şi animale sau 

practicați diferite sporturi (ciclism, mersul pe role). Lăsați copilul să atingă obiectele, să le 

manevreze, să creeze obiecte, să coasă, să gătească sau să contruiască modele din imaginația lor. 

Inteligenţa vizual-spațială 
Există numeroase tehnici artistice şi materiale pentru dezvoltarea acestei inteligenţe prin 

desen, pictură, colaje, ţesături, mozaic, sculptură şi construcția diferitelor structuri din cuburi. Lăsați 

copiii să decidă singuri asupra aranjamentului camerei lor. Înainte de a ieși din casă la o plimbare, 

dați-le o harta şi lăsați-i să stabilească singuri traseul. 

Inteligenţa interpersonală (abilitatea de relaționare) 
Această formă de inteligenţă poate fi stimulată prin orice formă de interacțiune cu ceilalți, 

prin roluri de imaginație: “la restaurant”, “la magazin” sau “de-a mama şi tata”. Asigurați-vă că cei 

mici interacționează cu copiii de vârsta lor jucând diferite jocuri împreună, studiind sau desfășurând 

activităţi împreună. Lăsați-i să-şi asume roluri de lider cum ar fi să aibă grijă de frățiori sau să-i 

ajute pe cei sărmani. Încurajați-i să exploreze diferitele puncte de vedere ale unei situații sau să 

vadă cum ar fi afectați ceilalți de acțiunile lor. 

Inteligenţa intrapersonală (cunoașterea de sine) 
Inteligenţa intrapersonală poate fi incurajată prin discuții cu copiii despre ce le place şi ce nu 

le place, cerându-le opinia asupra unor lucruri şi cerându-le să o argumenteze, îndemnându-i să-şi 

pună întrebări despre deciziile luate de-a lungul zilei. Invăţaţi-i să-şi conștientizeze propriile puncte 

tari sau slabe. 

Inteligenţa naturalistă 
Inteligenţa naturalistă se referă la relația cu mediul înconjurător, cu natura, felul în care este 

percepută şi simțită. 

Inteligenţa existențială 
De aici vin întrebări de genul: "Ce menire am?", "Ce caut eu pe Pământ?", "Există viață după 

moarte?" s.a.m.d. Rugăciunea şi meditația ajută la dezvoltarea acestui tip de inteligenţă.  

Respectă tendințele copilului, creativitatea se dezvoltă automat. Asta înseamnă că e bine să-i 

dai copilului jucării, care pot fi folosite într-o mulțime de feluri pentru a-l încuraja să-şi folosească 

imaginația. De asemenea, poți participa la diverse jocuri inventate de copil deoarece este ieftin, 

distractiv şi eficient. Ideea este ca un copil este înzestrat de la natură cu inventivitate şi creativitate. 

Noi trebuie doar să încurajăm aceste înzestrări jucându-ne cu el, nu dirijându-i jocul şi dându-i 

jucării care pot fi folosite într-o mulțime de feluri.  

Dacă ai senzația că te străduiești prea mult să-i oferi copilului activități noi şi diverse tot 

timpul, pentru a-i încuraja creativitatea, este cazul să te relaxezi. Probabil că încurajezi oricum 

creativitatea copilului, fără să-ţi dai seama. Consolidarea creativității este legată şi de alte aspecte 

ale dezvoltării copilului şi de activitățile pe care le implică acestea. 

Citindu-i copilului, îi încurajezi dezvoltarea limbajului, a comunicării, a cunoștințelor, a 

creativității şi a proceselor cognitive. Construind turnuri din cubulețe îl ajuți să-şi dezvolte 

abilitățile matematice, cele estimative, precum şi limbajul şi imaginația.  

Un copil are nevoie de reguli pentru a-şi însuşi anumite conduite, însă de multe ori acestea 

ridică un zid care îl împiedică să se manifeste firesc, de frica sancţiunii. Greşeala şi asumarea 
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acesteia sunt inerente actului de creaţie. De pildă, pentru un copil demontarea maşinuţelor pe care le 

are poate fi o modalitate de cunoaştere, de înţelegere a mecanismului de funcţionare, sau pentru 

unul căruia îi place să picteze, iar în demersul lui strică materialele de lucru, sancţiunile din partea 

părinţilor sau ale dascălilor nu fac decât să înăbuşe din faşă posibile talente care încearcă să iasă la 

iveală. 

Această rigiditate se regăseşte, din păcate, şi în maniera de predare a multor cadre didactice, 

care pun în plan secund sufletul copilului, starea lui de bine, ocupându-se doar de îmbogăţirea lui 

cognitivă şi evident sistemul de învățământ care pune accentul pe discipline cum ar fi limba 

română, matematica şi mai puţin pe muzică, sport, educaţie artistică, plastică, dans etc., activităţi 

care sunt iubite de copii, dar care, din păcate, sunt cenuşăresele sistemului de învăţământ.  Astfel, 

copilul este educat să se axeze pe discipline „de viitor”. 

Alternativele educaţionale sunt cele care doresc să ofere copilului posibilitatea de a-şi 

dezvolta liber gândirea imaginativă, punând accentul pe afectivitate şi voinţă. 

„Omul este liber – spune R. Steiner – în măsura în care poate asculta de sine însuşi, în fiecare 

clipă a vieţii sale”. 

Forţa fanteziei nu este altceva decât forţa naturală de creştere, metamorfozată în ceva 

sufletesc. Urmând îndemnul lui Steiner, dacă vrem să aflăm ce e fantezia, trebuie să studiem mai 

întâi forţa vie care lucrează la crearea formelor vegetale, forţa vie care lucrează la crearea 

formaţiunilor minunate din interiorul organismului uman, pe care o produce Eul, tot ceea ce se 

desfăşoară în vastul univers, o muncă plăsmuitoare de forme, tot ceea ce se desfăşoară în regiunile 

subconştiente ale Cosmosului, o activitate de plăsmuire, modelare şi creştere. Poate atunci vom 

avea o noţiune despre ceea ce înseamnă forţă a fanteziei. 

Creativitatea a fost definită şi ca procesul interpersonal sau intrapersonal al cărui rezultat sunt 

produse originale, semnificative şi de o înaltă calitate. În cazul copiilor, accentul ar trebui pus pe 

proces, adică pe dezvoltarea şi generarea de idei originale, care pare să fie baza potențialului 

creativ. 

Preşcolarul se află în stadiul în care descoperă lumea, este curios de tot ceea ce îl înconjoară, 

astfel că trebuie să îi dăm ocazia, să îl stimulăm “să vadă”, “să simtă”, „să miroasă” lucrurile pentru 

ca mai apoi să le poată transpune artistic într-o manieră originală. Sensibilitatea copiilor pentru 

frumos are ca punct de plecare dezvoltarea simţului estetic, prin perceperea formelor, mărimilor, 

îmbinarea culorilor. 

Educaţia artistico-plastică nu poate fi neglijată, deoarece pe lângă faptul că are o contribuţie 

majoră în ceea ce priveşte dezvoltarea cognitivă (stimulează funcţiile perceptive, memoria vizuală 

şi tactilă, formarea reprezentărilor etc.),  din punct de vedere afectiv creează un cadru în care elevii 

îşi pot descoperi natura interioară. Aceste activităţi îi ajută pe copii să descopere frumosul din 

lucrurile care îi înconjoară şi să le valorizeze, îi ajută să se exprime într-o manieră necenzurată, îi 

ajută să iubească natura şi oamenii. Acestea sunt adevărate terapii de care sufletul are nevoie pentru 

a se putea îmbogăţi spiritual. 

“Citind” creaţiile copiilor care au o mare încărcătură simbolistică, putem descifra stadiul 

intelectual în care se află, nevoile pe care le au, aspiraţiile, modul în care ei percep lumea în general. 

Doar cunoscând aceste lucruri putem să înţelegem cu adevărat copilul şi să îl ajutăm, să îl ghidăm în 

ceea ce are nevoie şi nu în ceea ce considerăm noi că ar avea nevoie. 

În momentul în care copilul uzează de anumite materiale (lut, vopsele etc.) pentru a crea ceva, 

el deţine controlul asupra lor, se simte independent şi valorizat,  în acel moment este impulsionat să 

se mobilizeze, simte că el este important şi că doar de el depinde cum va ieşi acel lucru. Este de 

dorit ca el să aibă posibilitatea să îşi aleagă materialele de lucru şi modalitatea în care va realiza 

lucrarea, chiar dacă trebuie să respecte o anumită temă. 

Un rol foarte important în stimularea creativităţii îl are motivaţia, atmosfera de lucru şi cadrul 

în care se desfăşoară activitatea.  Pentru un copil este extrem de important să se simtă valorizat şi 

evidenţiat atunci când realizează ceva, fiind impulsionat astfel şi pentru viitoarele activităţi. În ceea 
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ce priveşte atmosfera de lucru, aceasta trebuie să fie destinsă, copilul nu trebuie să lucreze în 

tensiune şi critică, iar o muzică liniştitoare în surdină pe lângă atitudinea blândă şi plină de tact a 

celui care dirijează activitatea este binevenită. Cadrul ideal pentru desfăşurarea acestor activităţi 

este natura, cel mai de preţ terapeut. 

Factorii care stimulează creativitatea la copii: 

 factori interni, care țin de trăsăturile de personalitate ale copilului - interesele copilului, 

abilitățile de învățare, temperamentul. 

 factori externi, care țin de mediul social in care trăiește copilul - familia, școala, prietenii, 

activitățile extrașcolare. 

Metode folosite pentru dezvoltarea creativității copiilor:    

Modelarea ca metodă practică a căpătat o răspândire largă în cadrul activităţilor 

literar artistice. Aici se pot folosi două tipuri de modelare: cu obiecte şi cu modele – scheme.  

Metoda înscenării – pregătim copiii către jocurile dramatice şi activitatea teatralizată, având 

ca scop formarea atitudinii creatoare faţă de conţinutul operelor literare; dezvoltarea spiritului 

creator; formarea priceperii de a înscena poveştile; educarea dorinţei de a organiza jocuri-

dramatizări  

Metodele verbale – metodele în cauză transferă copiii pe o treaptă nouă de dezvoltare. 

Scopurile acestei metode: îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre mediul ambiant, viaţa socială  şi 

literară, formării atitudinii emotive faţă de textul literar, dezvoltarea imaginaţiei creatoare.  

Povestirea pedagogului este una dintre cele mai răspândite metode verbale în activităţile cu 

copiii. Cu ajutorul acesteia educatorul creează la copii impresii vii, trezeşte imaginaţia, interesul 

faţă de textul literar contribuie la lărgirea cercului lor de cunoştinţe. 

Metoda lecturii – trezeşte la copii interesul faţă de carte, faţă de conţinutul textului literar. 

Apare dorinţa de a mai lectura încă o dată opera. Dacă educatorul sistematic va susţine această 

iniţiativă a copiilor, atunci el va educa interesul faţă de carte, dorinţa de a se adresa de sine stătător 

cărţii şi de „a lucra” sistematic cu ea. 

Povestirea artistică a textului  – scopul acestor activităţi este de a-i familiariza pe preşcolari 

cu cele mai frumoase opere în proză din folclorul copiilor, de ai face să simtă frumuseţea operei. 

Aceste activităţi sunt îndrăgite de copii, deoarece în cadrul lor ei au prilejul de a savura frumuseţea 

cuvântului artistic, de a se familiariza cu viaţa socială şi cea a naturii, cu unii eroi neverosimili. 

Copiii de 6 - 7 ani încep a manifesta interes mai mare faţă de carte, de fiecare text aparte. 

Lectura pentru ei devine o necesitate. 

Deseori terminând citirea textului ei roagă educatorul să le mai citească. Aceasta ne vorbeşte 

nu numai de apariţia elementelor de dragoste a copiilor faţă de carte ci şi faptul că la ei se dezvoltă 

atenţia voluntară. Pentru activităţi se aleg poveşti populare cu animale, snoave, basme scurte. De 

asemenea se povestesc şi unele povestiri cu tematică despre sărbători.  

Un loc de seamă la activităţile de citire şi povestire artistică trebuie să le revină 

metodelor intuitive. 

Repovestirea – este o activitate de literatură având ca scop principal formarea la copii 

a perceperii de interpretare expresivă a unui text. La aceste activităţi, în faţa copiilor se pun 

următoarele sarcini: de a asculta atent şi a reţine în memorie conţinutul operei artistice, de a simţi 

conţinutul emotiv al textului, de a înţelege conţinutul de idei, de a reproduce aproape un text. O 

atenţie deosebită e necesar să se acorde metodicii organizării aceste activităţi care are următoarele 

etape: citirea expresivă a textului de către pedagog, conversaţia în legătură cu conţinutul, citirea 

repetată de către pedagog, repovestirea de către copii, organizarea jocurilor pe baza textului. 

Memorizarea – se începe încă din fragedă copilărie. Copiilor li se spun poezii hazlii se 

organizează jocuri amuzante în timpul cărora memorizează poezioare. În grupa pregătitoare se 

folosesc poezii cu un volum de 2 - 3 strofe. Memorizarea textului se începe cu o conversaţie 

introductivă în legătură cu conţinutul textului. Copiilor li se spune o ghicitoare, li se arată un tablou, 

jucărie, obiect. Se recită poezia de către educator (de 2 - 3 ori), apoi memorizarea ei de către copii. 
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Ei memorează poezia, o recită pe rând, o înscenează (dacă conţine dialog). Trebuie atrasă atenţia 

la recitarea expresivă a poeziei. Poeziile se memorează în întregime şi nu pe strofe, se recită 

individual şi nu în cor. Pentru recitare la etapa de bază se invită copiii înzestraţi cu o memorie bună, 

ceea ce permite la ceilalţi copii să înţeleagă şi să însuşească mai bine textul. Trebuie de atras atenţia 

la conţinutul poeziei: solemn, liric. 

Compunerea (crearea textelor) – dezvoltarea  imaginaţiei creatoare, a priceperii  de a 

compune este una din sarcinile supreme ale activităţii literar - artistice. Pentru realizarea cu succes a 

acestei sarcini o importanţă deosebită o au următorii factori: conţinutul bogat al vieţii copiilor acasă 

şi la grădiniţă, activităţile bogate după conţinut la grădiniţă, îmbogăţirea cunoştinţelor despre viaţă, 

literatură, scriitori, carte. În grupele pregătitoare copiii învaţă a compune ghicitori, poveşti după 

modelul educatorului, după conţinutul unui tablou cu subiect, compun împreună cu educatoarea 

poezioare scurte de 2 - 3 rânduri. Formarea priceperii de a crea independent texte de mic volum este 

scopul final al activităţilor de povestire creatoare, ce se organizează în grădiniţă. 

Activităţile artistico-plastice sunt extrem de benefice mai ales în cazul copiilor cu dezabilități, 

pentru care ele devin cea mai la îndemână modalitate de comunicare. Ele contribuie la formarea 

autonomiei personale, la dezvoltarea psihomotricităţii, la modelarea voinţei şi la exprimarea 

afectivităţii. Astfel copilul va căpăta încredere în forţele proprii precum şi forţa interioară de a lupta 

cu boala. Aceste activităţi desfășurate ritmic vor scoate copilul cu dezabilități din izolarea lui, vor 

suprima monotonia, starea de regresiune sau complexele legate de prezenţa handicapului, vor 

favorizează adaptarea şi evoluția clinică spre ameliorare. 

Astfel, măsura în care creativitatea copilului reuşeşte să iasă la iveală  depinde de 

inventivitatea, arta şi dăruirea cu care cadrul didactic ajunge la sufletul copilului. 

Şi nu uita!  
Încurajează şi răspunde pozitiv, fără să critici şi să judeci exprimările creative ale copilului. 

Cel mai important lucru este să împărtășești plăcerea de a interacționa cu el. Astfel, îl ajuți să-şi 

construiască o imagine de sine pozitivă,  să aibă încredere în forțele proprii, să fie ingenios şi 

perseverent – atitudini care îi vor servi cel mai bine în confruntarea cu obstacolele şi în rezolvarea 

problemelor. 
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ELEMENTE  DE  ABORDARE     INTEGRATĂ 

A  CURRICULUMULUI 
 

                                                                   Profesor învăţământ primar CLAUDIA HÂRDĂU   

                                                                         Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncuşi”, Medgidia 

Profesor învăţământ primar  MARIA NEDEA  

Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncuşi”, Medgidia 

 

"Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă, să se ridice şi să se înşele. Nu folosiţi 

cuvinte când acţiunea, faptul însuşi, sunt posibile” , afirma pedagogul Pestalozzi. 

 

Pornind de la acest îndemn, trebuie să-i învăţăm pe copii să învingă dificultăţile de învăţare 

prin intervenţii reale, situându-i în dialog cu mediul, determinându-i să-şi exerseze capacitatea de a 

opta şi de a decide. Locul potrivit pentru realizarea acestui deziderat este şcoala. La şcoală, copilul 

intră într-un mediu stimulativ, un mediu în care literatura, muzica, artele plastice, natura, mişcarea, 

socialul sunt într-un permanent dialog între ele şi, implicit cu copilul. 

Astfel, fenomenului educaţional i se impun o serie de restructurări adaptative care să genereze 

un spaţiu din ce în ce mai complex şi mai elaborat, în scopul stimulării contiune a învăţării spontane 

a copilului, de dezvoltare a capacităţii de a realiza transferuri rapide şi eficiente între diferitele 

discipline, de a colecta, a sintetiza şi a utiliza sistematic şi integrat cunoştinţe, deprinderi şi 

competenţe dobândite prin studierea disciplinelor de la clasă. Schimbarea fundamentală constă în 

modul de realizare a cunoaşterii care transferă importanţa, accentul de la cunoaşterea de tip 

disciplinar la cunoaşterea de tip transdisciplinar. Treptat se renunţă la fragmentarea pe discipline în 

favoarea integrării disciplinelor. 

Literatura pedagogică actuală descrie integrarea curriculară drept o modalitate inovatoare de 

proiectare a curriculumului, care presupune sintetizarea şi organizarea didactică a conţinuturilor din 

diferitele domenii ale cunoaşterii, astfel încât să se asigure că elevul achiziţionează o imagine 

coerentă, unitară despre lumea reală. 

„Curriculum-ul integrat presupune crearea de conexiui semnificative între teme sau 

competenţe care sunt de regulă formate separat, în interiorul disciplinelor. Aceste teme sau 

competenţe au o puternică legătură cu viaţa cotidiană a elevilor şi îşi propun, direct sau indirect, să 

contribuie la formarea unor valori şi atitudini.” 

Acest demers integrator implică o serie de probleme complexe, referitoare la abilitatea 

metodologică a cadrelor didactice pentru integrarea curriculară, stabilirea modalităţilor de evaluare 

a performanţelor individuale, mai ales în situaţia învăţării prin cooperare, acomodarea corectă a 

proiectelor şi abordării pe teme într-o schemă orară coerentă. O asemenea organizare a 

conţinuturilor şcolare, prin integrarea conţinuturilor, cu toate avantajele sale, şi-a dovedit însă şi 

propriile dificultăţi şi limite. Acestea ar fi imposibilitatea aprofundării de către elevi a cunoaşterii 

ştiinţifice specializate, dificultatea pregătirii cadrelor didactice care să predea discipline integrate de 

învăţământ, lipsa de tradiţie pedagogică a integrării, dar şi opoziţia latentă sau activă a educatorilor 

faţă de tendinţele integratoare. 

Prin metoda predării integrate, copiii pot să participe, să se implice mai mult, efectiv şi 

afectiv, prin antrenarea unor surse cât mai variate, prin prezentarea conţinuturilor cu ajutorul 

experienţelor diverse, al învăţării prin descoperire. Învăţarea integrată se reflectă cel mai bine prin 

predarea tematică, care sprijină dezvoltarea concomitentă a unor domenii. 

Procesul educaţional trebuie să fie unul creativ, interdisciplinar, complex, să-i stimuleze pe 

copii în vederea asimilării informaţiilor, cadrul didactic realizând un scenariu cât mai interesant al 

zilei. În vederea realizării obiectivelor propuse pentru fiecare activitate comună se gândeşte atent 

repartizarea sarcinilor activităţilor zilnice la fiecare sector de activitate. 

Activităţile integrate vor fi cele prezente în planificarea calendaristică, proiectate conform 
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planului de învăţământ, orarului aferent nivelului de vârsta, susţinute de experienţa cadrului 

didactic. Învăţătoarea organizează şi desfăsoară activităţi integrate generate de subiecte stabile 

planificate pentru tot timpul anului. 

Aceste activităţi pot fi desfăşurate integrat după scenariu elaborat de învăţătoare ce începe cu 

întâlnirea de grup, iniţiată în fiecare zi şi care se poate realiza sub forma unei povestiri, a întâlnirii 

cu un personaj, a vizitei unei persoane adulte, prezenţa unui animal, o întâmplare trăită sau 

imaginată, un eveniment social sau eveniment special petrecut în familie. 

Scenariul cadrului didactic îi orientează pe copii să opteze pentru diverse centre care oferă 

posibilitatea alegerii domeniilor de învăţare şi a materialelor. Varietatea acestora încurajează copiii 

să manifeste, să observe, să gândească, să-şi exprime ideile, să interpreteze date, să facă predicţii. 

Copiii îşi asumă responsabilităţi şi roluri în micro-grupul din care fac parte, participând la jocuri de 

rol interesante, iniţiate la sugestia celor din jur sau create chiar de ei. La completarea scenariului ne 

pot fi de un real folos vizitele, plimbările, întâlnirile cu specialişti etc. Tematica acestora este aleasă 

încât prin activităţile integrate să se înlesnească contactul cu lumea înconjurătoare. În atenţia 

echipei de cadre didactice se află în permanent, întreaga paletă de activităţi (la alegere,proiecte, 

jocuri şi activităţi extracurriculare) şi modalităţi de organizare a acestora. 

Sugestiile prezentate sunt orientative şi lasa loc imaginaţiei cadrului didactic, pentru a-şi 

organiza propriile activităţi integrate, în functie de clasa pe care o conduce şi temele abordate. 

Activităţile integrate au la bază un scenariu didactic integrativ explicitat într-un proiect 

didactic unic, cu o structură flexibilă, care să evidenţieze caracterul integrat al abordărilor, 

interacţiunea dintre discipline, sprijinirea cognitivă şi metacognitivă a elevilor.   

Abordarea integratã a conţinuturilor iese din monotonia aceluiaşi algoritm de predare a unor 

lecţii, elevii sunt stimulaţi şi atraşi prin diversitatea activitãţilor de învãţare dintr-o singurã orã 

şi prin apariţia elementului-surprizã. Se imprimã lecţiei respective un caracter aparte, diferit 

de modul de predare tradiţional. 

Dacă succesul şcolar este dat de performanţa elevului în cadrul contextelor disciplinare, 

succesul în viaţa personală, profesională şi socială este dat tocmai de capacitatea de a ieşi din tiparul 

unei discipline şi de a realiza conexiuni şi transferuri rapide între discipline, pentru soluţionarea 

problemelor ivite. 
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PREDAREA INTEGRATĂ A CUNOŞTINŢELOR  
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                   Învățător VERONICA SANDU  

                   Învățător FLORICA IORDACHE  

                                                           Școala Gimnazială Merei, Com. Merei, Jud. Buzău 

 

 

" Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă, să se ridice şi să se înşele. 

Nu folosiţi cuvinte când acţiunea, faptul însuşi, sunt posibile” , afirma pedagogul  Pestalozzi. 

Pornind de la acest îndemn, trebuie să-i învăţăm pe copii să învingă dificultăţile de învăţare 

prin intervenţii reale, situându-i în dialog cu mediul, determinându-i să-şi exerseze capacitatea de 

a opta şi de a decide. Locul potrivit pentru realizarea acestui deziderat este şcoala. La şcoală, 

copilul intră într-un mediu stimulativ, un mediu în care literatura, muzica, artele plastice, natura, 

mişcarea, socialul sunt într-un permanent dialog între ele şi, implicit cu copilul. 

Astfel,  fenomenului  educaţional  i  se  impun  o  serie  de  restructurări  adaptative  care  să 

genereze un spaţiu din ce în ce mai complex şi mai elaborat, în scopul stimulării contiune a 

învăţării spontane a copilului, de dezvoltare a capacităţii de a realiza transferuri rapide şi eficiente 

între diferitele discipline, de a colecta, a sintetiza şi a utiliza sistematic şi integrat cunoştinţe, 

deprinderi şi competenţe dobândite prin studierea disciplinelor de la clasă. Schimbarea 

fundamentală constă în modul de realizare a cunoaşterii care transferă importanţa, accentul de la 

cunoaşterea de tip disciplinar la cunoaşterea de tip transdisciplinar. Treptat se renunţă la 

fragmentarea pe discipline în favoarea integrării disciplinelor. 

Literatura pedagogică actuală descrie integrarea curriculară drept o modalitate inovatoare de 

proiectare a curriculumului, care presupune sintetizarea şi organizarea didactică a conţinuturilor 

din diferitele domenii ale cunoaşterii, astfel încât să se asigure că elevul achiziţionează o imagine 

coerentă, unitară despre lumea reală. 

„Curriculum-ul integrat presupune crearea de conexiui semnificative între teme sau 

competenţe care sunt de regulă formate separat, în interiorul disciplinelor. Aceste teme sau 

competenţe au o puternică legătură cu viaţa cotidiană a elevilor şi îşi propun, direct sau indirect, 

să contribuie la formarea unor valori şi atitudini.” 

Acest demers integrator implică o serie de probleme complexe, referitoare la abilitatea 

metodologică a cadrelor didactice pentru integrarea curriculară, stabilirea modalităţilor de 

evaluare a performanţelor individuale, mai ales în situaţia învăţării prin cooperare, acomodarea 

corectă a proiectelor  şi  abordării  pe  teme  într-o  schemă  orară  coerentă.  O  asemenea  

organizare  a conţinuturilor şcolare, prin integrarea conţinuturilor, cu toate avantajele sale, şi-a 

dovedit însă şi propriile dificultăţi şi limite. Acestea ar fi imposibilitatea aprofundării de către 

elevi a cunoaşterii ştiinţifice specializate, dificultatea pregătirii cadrelor didactice care să predea 

discipline integrate de învăţământ, lipsa de tradiţie pedagogică a integrării, dar şi opoziţia latentă 

sau activă a educatorilor faţă de tendinţele integratoare. 

Prin metoda predării integrate, copiii pot să participe, să se implice mai mult, efectiv şi 

afectiv, prin antrenarea unor surse cât mai variate, prin prezentarea conţinuturilor cu ajutorul 

experienţelor diverse, al învăţării prin descoperire. Învăţarea integrată se reflectă cel mai bine prin 

predarea tematică, care sprijină dezvoltarea concomitentă a unor domenii. 

Procesul educaţional trebuie să fie unul creativ, interdisciplinar, complex, să-i stimuleze pe 

copii în vederea asimilării informaţiilor, cadrul didactic realizând un scenariu cât mai interesant al 

zilei. În vederea realizării obiectivelor propuse pentru fiecare activitate comună se gândeşte atent 

repartizarea sarcinilor activităţilor zilnice la fiecare sector de activitate. 

Activităţile integrate vor fi cele prezente în planificarea calendaristică, proiectate conform 

planului  de  învăţământ,  orarului  aferent  nivelului  de  vârsta,  susţinute  de  experienţa  
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cadrului didactic.  Învăţătoarea organizează şi desfăsoară activităţi integrate  generate de 

subiecte stabile planificate pentru tot timpul anului. 

Aceste activităţi pot fi desfăşurate integrat după scenariu elaborat de învăţătoare ce 

începe cu întâlnirea de grup, iniţiată în fiecare zi şi care se poate realiza sub forma unei 

povestiri, a întâlnirii cu un personaj, a vizitei unei persoane adulte, prezenţa unui animal, o 

întâmplare trăită sau imaginată, un eveniment social sau eveniment special petrecut în familie. 

Scenariul cadrului didactic îi orientează pe copii să opteze pentru diverse centre care oferă 

posibilitatea alegerii domeniilor de învăţare şi a materialelor. Varietatea acestora încurajează 

copiii să manifeste, să observe, să gândească, să-şi exprime ideile, să interpreteze date, să facă 

predicţii. Copiii îşi asumă responsabilităţi şi roluri în micro-grupul din care fac parte, participând 

la jocuri de rol interesante, iniţiate la sugestia celor din jur sau create chiar de ei. La completarea 

scenariului ne pot fi de un real folos vizitele, plimbările, întâlnirile cu specialişti etc. Tematica 

acestora este aleasă încât  prin  activităţile  integrate  să  se  înlesnească  contactul  cu  lumea  

înconjurătoare.  În  atenţia echipei de cadre didactice se află în permanent, întreaga paletă de 

activităţi (la alegere,proiecte, jocuri şi activităţi extracurriculare) şi modalităţi de organizare a 

acestora. 

Sugestiile prezentate sunt orientative şi lasa loc imaginaţiei cadrului didactic, pentru a-şi 

organiza propriile activităţi integrate, în functie de clasa pe care o conduce şi temele abordate. 

Activităţile integrate au la bază un scenariu didactic integrativ explicitat într-un proiect 

didactic unic, cu o structură flexibilă, care să evidenţieze caracterul integrat al abordărilor, 

interacţiunea dintre discipline, sprijinirea cognitivă şi metacognitivă a elevilor. 

 

PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE –“IARNA” 
Tema integratoare : Iarna 

Nivelul clasei : mediu 

Clasa a III-a , durata o săptămână 

Discipline implicate : Limba şi literatura română, Matematică, Educaţie civică, Ştiinţe 

ale naturii, Educaţie plastică, Educaţie muzicală, Educaţie tehnologică 

Subiecte: 
Limba şi literatura română: “Pomul de Crăciun”, I. Al. Brătescu-Voineşti 

“Colinde, colinde”, Mihai Eminescu 

      “Amintiri din copilărie”, Ion Creangă,  

     - La uraScrierea corectă a cuvintelor sau/ s-au 

     Părţile unei compuneri 

  Alcătuirea unei compuneri după un plan de idei –La colindat 

Matematică :  Împărţirea la 4. Împărţirea la 5 

Împărţirea la 6. Împărţirea la 7 

Exerciţii şi probleme 

Ştiinţe ale naturii : Influenţa anotimpurilor asupra vieţuitoarelor 

Educaţie civică: Bunătatea şi răutatea 

Educaţie muzicală: Colindul - Steaua sus răsare 

Educaţie tehnologică: quilling „Fulgi de nea, brăduţ”, realizarea unei felicitări de Crăciun  

Termeni si sintagme cheie de învăţat: sărbători, Crăciun, colind, bunătate 

creştinească  

Produse curriculare finale ale proiectului: 
-Portofoliu individual cu tema Colinde 

-expoziţie cu lucrări pictate şi colaje-felicitări ale elevilor 

Scopurile educaţionale ale proiectului: 
-    asimilare de cunoştinţe 

-    formare de priceperi şi deprinderi intelectuale şi motrice 
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-    formare de atitudini pozitive şi responsabile faţă de semeni 

              Obiective operaţionale: 
La sfârşitul activităţilor didactice integrate, elevii vor fi capabili : 

Aria curriculară Limbă şi comunicare 
-să citească corect, conştient, cursiv, expresiv textele propuse spre studiu; 

-să povestească oral fragmente din textele narative studiate; 

-să extragă ideile principale din textele studiate; 

Aria curriculară Matematică şi Ştiinţe 
-să efectueze operaţii de împărţire când împărţitorul este 4, 5, 6, 7; 

-să compună probleme după expresii matematice date; 

-să descrie transformările petrecute în natură în fiecare anotimp; 

-să  exemplifice  transformări  din  viaţa  vieţuitoarelor,  determinate  de  

schimbarea anotimpurilor; 

Aria curriculară Om şi societate 
-să identifice în situaţii diverse trăsături morale ale persoanei, bunătatea şi răutatea; 

-să dea exemple de comportamente prin care pot da dovadă de bunătate în perioada 

sărbătorilor şi nu numai; 

Aria curriculară Arte 
-să intoneze, respectând nuanţa şi tempoul adecvate colindului propus 

-să realizeze pata picturală prin nuanţare cromatică; 

-să realizeze compoziţii decorative pentru design interior, utilizând tehnica quilling; 

Domenii de dezvoltare personală vizate: 
-dezvoltarea limbajului oral şi scris: valorificarea textelor în proză şi versuri; 

-dezvolatarea   socio-emoţională:   valorificarea   conţinuturilor   literare,   

muzicale, civice,  implicarea  activă  şi  interactivă  în  demersuri  didactice  individuale,  

pe  grupe  şi frontale; 

-dezvoltare  cognitivă:  dobândire  de  cunoştinţe  proprii  disciplinelor  implicate, 

formare de deprinderi intelectuale, dezvoltarea gândirii logico-sistemice, dezvoltarea 

capacităţii de a rezolva probleme; 

-promovarea unei atitudini deziderabile în învăţare: implicare conştientă şi 

activă, interes, curiozitate, iniţiativă, responsabilitate, consecvenţă, creativitate; 

             Strategia didactică 
Tipuri de experienţe de învăţare: active şi interactive, de exersare, de descoperire, de 

analiză şi sinteză, de aplicare practică, de explorare a realităţii, de creaţie; 

Sistemul metodologic: lectura explicativă, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, 

expunerea, problematizarea, observarea, învăţarea prin descoperire, metode de dezvolatre a 

gândirii critice, jocul didactic, metoda Pălăriilor gânditoare; 

Sistemul  resurselor  curriculare:  planul  de  învăţământ,  programa  şcolară,  planificarea 

anuală, planificarea unităţilor de învăţare, manuale şcolare, auxiliare didactice 

Forme de organizare a activităţii elevilor: frontală, individuală, pe grupe, combinată 

Resurse temporale necesare: 1 săptămână   

Evaluarea : 

-evaluare iniţială: chestionar, test de cunoştinţe 

-evaluare formativă:observare sistematică a activităţii şi a comportamentului 

elevilor în clasă şi apreciere verbală 

-evalure orală şi scrisă 

-evaluare finală: concurs, portofoliu, expoziţie 

Descrierea didactică a scenariului activităţilor integrate după modelul 

curriculumului secvenţial/în succesiune ( chiar dacă disciplinele sunt separate, ideile, topicile 

sunt predate şi operaţionalizate în conexiune unele cu altele. Situaţiile de învăţare se 
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organizează pe durata unei săptămâni şi prilejuiesc elevilor realizarea de conexiuni pe 

orizontală, între disciplinele de studiu implicate) 

Ziua Conţinuturile învăţării Disciplinele de învăţământ 

LUNI Pomul de Crăciun, Al. Brătescu-Voineşti (înţelegerea 

textului,harta povestirii) 

Împărţirea la 4. Împărţirea la 5 

Influenţa anotimpurilor asupra vietuitoarelor 

Steaua sus răsare,colind 

Bradul- figura tridimensională 

Limba şi literatura română 

 

Matematică 

Ştiinţe ale naturii 

Educaţie muzicală 

Educaţie tehnologică 

MARŢI Pomul  de  Crăciun,  Al.  Brătescu-Voineşti  (planul  de 

idei, povestirea orală) 

Scrierea corectă a cuvintelor sau/s-au 

Exerciţii  şi  probleme  folosind  reprezentări  din  sfera 

temei 

Limba şi literatura română 

 

Limba şi literatura română 

Matematică 

MIERCURI Colinde,     colinde     Mihai     Eminescu     înţelegerea 

textului,harta poeziei) 

Împărţirea la 6. Împărţirea la 7 

Pata picturală- La urat 

Limba şi literatura română 

 

Matematică 

Educaţie plastică 

JOI Părţile unei compuneri 

Exerciţii şi probleme folosind reprezentări din sfera 

temei, cu împărţiri 

Bunătatea şi răutatea 

Limba şi literatura română 

Matematică 

 

Educaţie civică 

VINERI Amintiri din copilărie, Ion Creangă ( La colindat) 

Compunere după un plan de idei- La colindat 

Felicitare de Crăciun-fulgi, brazi (tehnica quilling) 

Limba şi literatura română 

Limba şi literatura română 

Educaţie tehnologică 

 Abordarea integratã a conţinuturilor iese din monotonia aceluiaşi algoritm de predare a 

unor lecţii, elevii sunt stimulaţi şi atraşi prin diversitatea activitãţilor de învãţare dintr-o singurã 

orã şi prin apariţia elementului-surprizã. Se imprimã lecţiei respective un caracter aparte, diferit 

de modul de predare tradiţional. 

Dacă succesul şcolar este dat de performanţa elevului în cadrul contextelor disciplinare, 

succesul în viaţa personală, profesională şi socială este dat tocmai de capacitatea de a ieşi din 

tiparul unei discipline şi de a realiza conexiuni şi transferuri rapide între discipline, pentru 

soluţionarea problemelor ivite. 
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ADAPTAREA ȘCOLARĂ-ABORDARE PSIHOPEDAGOGICĂ 
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Universitatea „Ovidius” Constanţa 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 

 

 

Procesul de adaptare şcolară este analizat în literatura de spcialitate ca un proces complex, 

explorat multidisciplinar, psihologic, sociologic, pedagogic, epistemologic, ceea ce un curent de 

găndire filozoc educaţional privind educaţia copilului în primele clase primare  = „educaţia 

timpurie”. 

„A deveni elev” într-o accepţiun ecare conferă perspectiva viitorului, presupune un proces 

complex de inițiere şi afiliere prin care copilul descoperă progresiv caracteristicile vizibile şi 

invizibile ale universului şcolar. 

Integrarea şi afilierea la mediul şcolar presupune din partea copilului de 6 ani, ieşit din 

învăţământul preşcolar, un proces de asimilare treptată a două tipuri de competenţe: 

- ştiinţifice - capacităţi intelectuale pe care elevul le activizează în procesul de asimilare a 

cunoaşterii; 

- sociale – capacităţi de a descoperi şi valoriza normele şi regulile vieţii şcolare implicite şi 

explicite, prin integrarea sa în clasa de elevi ca grup social. 

Şcoala, clasa de elevi, reprezintă pentru copilul de 6- 7 ani un univers nou, cun multe aspecte 

necunoscute care configurează ceea ce sociologii numesc cultura şcolii. La intrarea copilului în 

şcoală el se confruntă cu două culturi: cultura realizată din socializarea familială şi cultura realizată 

din preşcolaritate şi mica şcolaritate. Aceasta din urmă este o realitate multinivelară şi 

pluridimensională. Ea este construită în principiu din două straturi: unul direct observabil, relativ 

formalizat, care constituie cultura şcolară explicită, altul mai puțin observabil, ascuns şi informal, 

care constituie cultura şcolară  implicită. 

Cultura şcolară implicită cea mai semnificativă se dezvoltă la nivelul elevilor şi produce o 

„socializare subterană”, adesea în divergenţă cu cultura şcolară explicită. 

Afilierea şi configurarea statutului de „elev” trec prin faze mai importante şi anume: 

- explorarea universului şcolar în primele săptămâni de şcoală; 

- adaptarea şi conformarea la normele culturii şcolare implicite realizată cu ajutorul clasei de 

elevi ca grup social; 

- asimilarea subiectivă, personală printr-un model unic specific personalităţii sale, a normelor 

şcolare şi dezvoltarea unei subculturi proprii. În această ultimă fază elevul devine capabil să 

descopere „organizarea tacită a clasei de elevi” şi să pună în funcţie strategiile de adaptare şi 

supravieţuire în şcoală. 

Şcoala devine o comunitate nouă în care domină cultura competiţiei şi a cooperării. Ea 

reprezintă în acelaşi timp un mediu al creării şi dezvoltării valorilor personale cât şi un context al 

socializării elevilor, socializare care nu se reduce la un proces de alocare de statusuri şi roluri 

prefabricate, ci presupune, mai ales, un proces de atribuire de sensuri şi semnicaţii prin care se 

construiesc statusurile şi rolurile respective. Nu numai cadrul didactic îl socializează pe elev, ci şi 

elevul contribuie la rândul său la socializarea cadrului didactic într-un câmp care constituie adesea o 

realitate denumită adesea „obiectivitatea subiectivă”(J. Cl. Filloux) 

Cadrul didactic reprezintă persoana care realizează transpoziţia didactică privită nu numai ca 

transmitere a curriculumului prescris ci şi prelucrează şi îmbogăţeşte acest curriculum.  

Cadrul didactic, la clasa pregătitoare, respectiv profesorul de pedagogia învăţământului 

primar, dispune de scheme de interpretare și prelucrare de noi conţinuturi, sau mai degrabă de noi 

sensuri şi semnificaţii acordate aspectelor din tematica curriculumului pentru învăţământ primar, 

respectiv clasa pregătitoare; curriculum prescris. El reinventează în noul conţinut acest curriculum, 
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conferindu-i accesibilitate, culoare şi atractivitate prin modelele de organizare şi prezentare în faţa 

clasei. 

Acest proces complex socio - pedagogic şi psiho – educaţional presupune o activitate 

interacţională şi simbiotică condiţionată de variabile didactice şi extradidactice: 

- pregătirea sa iniţială pentru cariera didactică 

- habitusul profesional 

- raportul personal şi specific cu ştiinţa şi cultura şcolară 

- sensurile şi semnificaţiile pe care le conferă finalităţilor educaţiei (propria definiţie) 

- reprezentările sale despre elevii săi din noua clasă în cazul cercetării noastre abia formate 

- opiniile colegilor săi de cancelarie şi nu numai, mai ales ale părinţilor copiilor 

- propria sa viziune referitoare la progresul şcolar al elevilor, preferinţele acestora în 

programul şcolar în care ei au alt statut decăt cel de la grădiniţă, precum şi o multitudine de roluri 

pe care le descoperă zi de zi în clasa de elevi ca grup social. 

După cum am prezentat anterior, intervenţia asupra actului educaţional poartă dubla amprentă 

a subiectivităţii: una a valorilor subiective ale cadrului didactic, profesor de pedagogia 

învăţământului primar în contextul lucrării noastre (rezultantă a cunoştinţelor, credinţelor şi 

interpretărilor personale şi alta a valorilor subiective ale elevilor abia sosiţi în şcoală din grădiniţă, 

instituţie în care au realizat selecţii succesive în funcţie de variabile subiective predominant 

afective, situaţionale, interne de cunoaştere de joc de învăţare, motivaţie mai mult sau mai puţin 

intrinsecă, reprezentările realizate despre cadrele didactice din învăţământul preşcolar şi primar, de 

gradul de impact asupra debutului în noua instituţie de învăţământ. 

Apare în acest proces complex al treilea factor foarte important pentru adaptarea şcolară a 

copilului, familia, care prin funcţiile sale socio - afective şi educaţionale poate genera o optimă şi 

rapidă adaptare precum poate şi o încetinire a procesului – vezi parteneriatul grădiniţă - şcoală – 

familie. 

Studiile investigative, prin cercetare investigativ ameliorativă în anul şcolar 2012-2013 şi 

2013-2014, în care au funcţionat lase pregătitoare în învăţămânutl primar, probează valoarea 

formativă, socio-afectivă a educaţiei din învăţământul preşcolar din care pleacă ”nucleele” grupelor 

care au funcţionat ca grupuri sociale şi care pot genera noile clase de copii de 6 ani. 

Parteneriatul grădiniţă - şcoală – familie consolidează fundamentele socio-afective, de 

comunicare şi optimizare în procesul adaptării şcolare a copiilor la intrarea în clasa pregătitoare, 

când menţinerea acestor ”nuclee” solicită strategii de dezvoltare a reţelelor de comunicare în noua 

structură grupală.  

Din analiza datelor investigaţiei, pentru a realiza lucrarea noastră am formulat ipotezele şi 

obiectivele, în scopul conştientizării lor de către cadrul didactic, profesori de pedagogia 

învăţământuli primar şi preşcolar: 

Relaţia funcţională grădiniţă - familie- şcoală poate genera o adaptare mai dinamică, 

individualizată şi diferenţiată a copiilor de 6 ani la cultura şcolară; 

Profesorii de pedagogia învăţământului preşcolar care înţeleg principiile integrative şi 

interdisciplinare ale noului curriculum pentru clasa pregătitoare, pot valorifica toate achizițiile psiho 

- motorii, socio - afective şi cognitive realizate de copii în anii de grădiniţă, în contextul introducerii 

domeniilor de conţinut experienţiale; 

Parteneriatele educaţionale familie – grădiniţă - şcoală produc efecte formative în grupele de 

copii preşcolari ca grupuri sociale prin asigurarea continuităţii procesului în şcoala parteneră în 

clasele de copii de 6 ani, prin formarea unor atitudini pozitive faţă de instituţie prin dechiderea unor 

consonanţe afective şi cognitive  între cele două instituţii educaţionale şi familiie copiilor. 

Dezvoltarea investigaţiei în perioada a doi ani în clasă pregătitoare s-a desfăşurat pe două 

loturi de copii de 6 ani de la Şcoala Gimnazială ,,Ferdinand” din Constanţa şi Şcoala Gimnazială 

,,Jean Bart” Constanţa. Obiectivele urmărite au fost definite astfel: 
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- Diseminarea inovaţiei din învăţământul preşcolar prin domeniile experienţiale – ”câmpuri 

cognitive integrate” (L. Vlăsceanu), în continuitate cu ariile curriculare la CP – a IV-a, valorifică 

individualizat şi diferenţiat personalitatea copiilor; 

- Schimbarea rolului relaţiilor socio-afective de comunicare din grupa de copii ca grup social 

în procesul de adaptare la statutul de şcolar cu rolurile asociate lui influenţează dezvoltarea grupului 

şcolar clasă; 

- Dezoltarea proiectelor de parteneriat grădiniţă – familie - şcoală, care prin acţiunile socio-

educaţionale îi pot activiza şi pe copii în procesul integrării continue în mediul educaţional şcolar, 

frecventând şi alte medii educaţionale nonformale care să le descopere aptitudini individuale, 

bucuria de a lucra în grup, motivaţia pentru activităţi noi ecologice, artistice, plastice, creative, 

interculturale, competiţii ştiinţifice. 

Metodele folosite în această investigaţie cu valenţe inovatoare au deschis o paletă mai largă:   

- observaţia ştiinţifică în activităţile de practică pedagogică curentă şi în inspecţiile de 

obţinere a gradului didactic I la cadrele didactice profesori de pedagogia învăţământului primar şi 

preşcolar; 

- analiza produselor activităţilor educaţionale în diversitatea lor; 

- chestionarul de opinie aplicat familiilor, copiilor din grupa mare grădiniţă, respectiv claselor 

pregătitoare în şcoală; 

- testele de cunoştinţe; 

- studiul de caz; 

- experimentul formativ prin desfăşurarea de proiecte – parteneriate în cât mai multe unităţi de 

învăţământ preşcolar şi primar care colaborează cu Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele  

Educaţiei la activităţile de practică observatorie, practică exerciţiu şi activităţi conexe celei de 

la clasă. 

Rezultatul investigaţiei s-a concretizat în lucrări teoretice ale studenţilor prezentate la 

sesiunile ştiinţifice ale facultăţii, în lucrări metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I 

de către profesorii pedagogiei învăţământului primar şi preşcolar, lucrări interdisciplinare prezentate 

la lectoratele cu părinţii din instituţiile de învăţământ vizitate şi afiliate în proiectul nostru. 

Elaborarea şi managementul proiectului de parteneriat educaţional îi revine profesorului de 

pedagogia învăţământului preşcolar şi primar care include în echipă familii ale copiilor din 

grădiniţă/şcoală precum şi colaboratori diverşi cu roluri şi responsabilităţi precise. 

În scopul dezvoltării acestui proiect şi managerierii lui în colaborarea familie – grădiniţă - 

şcoală se dezvoltă competenţe profesionale în perioada formării iniţiale, a formării continue şi a 

perfecţionării pentru profesia didactică. 

Inovaţia curriculară în învăţământul preşcolar şi primar prin redefinirea ciclului achiziţiilor 

fundamentale (grupa mare, clasa pregătitoare, clasa I şi clasa  a II-a) a generat noi competenţe 

educaţionale pentru profesorii de pedagoia învăţământului preşcolar şi primar: 

- competenţe de elaborare şi management a proiectelor în serviciile educaţionale; 

- competenţe pentru dezvoltarea comunicării în grupa de copii/clasa de elevi, abordate ca grupări 

socio-educaţionale; 

- competenţe de gestionare a crizei educaţionale în grupa de copii/clasa de elevi, ca grupuri 

educaţionale; 

- competenţe de educaţie a adulţilor, respectiv părinţi, bunici ai copiilor de 6 ani; 

- competenţe de cercetare ştiinţifică a procesului de socializare a copilului de vârstă preşcolară şi de 

adaptare la şcolaritate la 6 ani în clasa pregătitoare; 

- competenţe de elaborare a schemelor de acţiune pentru conţinuturi interdisciplinare şi 

transdisciplinare; 

Toate aceste competenţe funcţionează prin conjuncţie, interifluenţare de situaţii educaţionale 

cât mai variate generate de clasa pregătitoare în învăţământul primar. 
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DETERMINAREA CREATIVITĂȚII 
  

 Profesor înv. primar, ANA PLEȘCA  

Şcoala Gimnazială, comuna Ion Creangă 

 Localitatea Ion Creangă, jud. Neamț 

 

MOTTO: "Fiecare om este creativ; 

                    Trebuie însă ca el să- și dea seama." 

 

 

Preșcolaritatea și școlaritatea mică cunosc cea mai importantă experiență educațională din 

viața unei persoane; pe parcursul acestor stadii se înregistrează ritmurile cele mai pregnante în 

dezvoltarea individualității umane și unele din cele mai semnificative achiziții cu ecouri evidente 

pentru etapele ulterioare ale dezvoltării sale. 

De aceea, nu putem face abstracție de una dintre dimensiunile esențiale pentru întreaga 

dezvoltare și afirmare a personalității- creativitatea. 

Profilul psihologic al preșcolarului și școlarului mic cuprinde multiple premise favorizante 

pentru cultivarea și stimularea potențialului creativ. Avem în vedere dinamismul, impetuozitatea și 

expresivitatea proprie acestor vârste, acel freamăt permanent sau acea vibrație și efervescență 

lăuntrică ce conferă copiilor note specifice de dinamism creativ, disponibilități de exteriorizare 

spontană și autoexpresie însuflețită, analoage oricărui elan creator. 

Stimularea creativității este un demers socio-educațional complex ce cuprinde simultan 

fenomenele de activizare( incitare și susținere), antrenare, cultivare și dezvoltare prin actualizarea 

virtualităților creative, pentru accederea lor de la posibil la real, prin afirmarea efectivă. 

Este necesar să avem în vedere întregul sistem al condițiilor sau factorilor favorizanți 

afirmării și dezvoltării creativității, cum aar fi: 

*Factori structurali, intrinseci creativității; 

*Factori de climat general în dezvoltarea și afirmarea personalității copiilor; 

*Factori de ambianță psihosocială și, respectiv, de climat psihoeducațional- stimulativ pentru 

afirmarea și evoluția creatoare. 

Totodată este necesară utilizarea adecvată a diferitelor metode și procedee specifice de 

stimulare și antrenare a creativității. Orice fenomen de căutare euristică sau de noi restructurări și 

reformulări ce pot fi rod al unui efort independent contribuie la antrenarea potențialului creativ. 

Receptivitatea și curiozitatea copilului, bogăția imaginației tendința sa spontană către nou, 

pasiunea pentru fabulație, dorința lui de a realiza ceva constructiv creativ pot fi"alimentate" și 

împlinite efectiv, pot fi puse adecvat în valoare prin solicitări și antrenamente corespunzătoare care 

astfel pot oferi multiple elemente pozitive în antrenarea și stimularea potențialului creativ propriu 

vârstelor preșcolare și școlare mici. În același sens, atmosfera sau climatul psihosocial în care își 

desfășoară activitatea copilul constituie aspectul hotărâtor. Rolul unui climat caracterizat prin 

deschidere și prin recunoașterea și aprecierea pozitivă ca și prin încurajarea și promovarea efortului 

creativ pot participa în mod decisiv la dezvoltarea creativității copiilor. 

Dezvoltarea capacității de acțiune, îmbogățirea experienței senzoriale ca și evoluția întregului 

plan al cunoașterii pot oferi elemente care să concure la acea expansiune subiectivă și la acea 

independență acțională pe care o presupune potențialul creativ al copilului. 

Ca strategie generală de acțiune în stimularea creativității în preșcolaritate și școlaritatea mică, 

este utilă valorificarea în sistemul activităților instructiv-educative a condițiilor și principiilor 

învățării de tip creativ. Învățarea creativă presupune o serie de condiții privind stimularea 

creativității cum ar fi: 
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a) Antrenarea capacității de elaborare verbal-expresivă a unor povestiri libere sau cu început 

dat, după un șir de ilustrații, după un plan sau după o temă, punând la dispoziția copiilor planșe, 

machete, siluete, jucării. 

b) Interpretarea independentă a unor imagini prin solicitarea de a le conferi cât mai multe 

titluri posibile. 

c) Elaborarea independentă a unor istorioare ce se pot concepe plecând de la diverse 

modalități de ordonare logică posibilă a unui număr mare de imagini. 

d) Desene libere în care să se elaboreze nu numai o idee tematică, dar și unele modele 

posibile pentru decorarea anumitor spații sau anumitor materiale.  Ca și temă care are legătură cu 

disciplina Cunoașterea mediului se poate da clasei de elevi un set de planșe 

(chipuri și forme abstracte obținute la întâmplare)- găsirea asemănărilor cu lumea din jur, 

stimulând dezvoltarea imaginației, fanteziei, creativității: "Eu și lumea din jurul meu", "Un 

buchet de toamnă", "Animalul îndrăgit". 

e) Analiza și interpretarea desenelor realizate de copii astfel încât să se releve posibilitățile 

multiple de utilizare a formelor și culorilor. 

f) Desfășurarea diferitelor jocuri didactice sau a unor jocuri de rol care să antreneze gândirea 

creatoare: "De vorbă cu un norișor", "Peștișorul auriu". 

Prin tot ce are specific- manifestarea liberă a opțiunilor, ideea libertății depline în acțiune, 

spiritul de independență generat și întreținut de ideea realei competențe, realizarea imediată a 

scopului, caracterul fictiv al acestuia și al acțiunii, precum și al mijloacelor implicate în acțiune, 

trăirile afective intense în tot timpul acțiunii- jocul permite copilului să întrețină permanent legătura 

cu realitatea cotidiană, să-i înțeleagă exigențele și să acționeze în modul său propriu și creator în 

lumea în care trăiește. 

g) Analiza unor erori și a posibilităților multiple de prevenire a lor: "Poluarea naturii", 

"Animale pe cale de dispariție". 

h) Enumerarea unor răspunsuri multiple la întrebări posibile (de tipul "de ce?") pe care le pot 

formula elevii iar în situații mai dificile, învățătoarea: "De ce mor peștii în ape?","De ce bate 

vântul?", "De ce nu este vremea mereu la fel?". 

i) Utilizarea unor procedee de activizare a capacităților de creație în plan verbal-expresiv cum 

ar fi: alcătuirea unor propoziții multiple plecând  de la anumite cuvinte date, solicitarea de a 

continua în forme multiple anumite începuturi de propoziții sau fraze, solicitări de tipul: "Dați cât 

mai multe exemple!", "Enumerați cât mai multe obiecte care...!" Aceste solicitări pot fi 

adaptate la contextul natural-concret al activităților desfășurate în grădiniță și în clasele P - IV. 

Există multiple posibilități de formare a unei personalități creative. Consider că una dintre 

cele mai eficiente, la vârsta preșcolară și școlară mică, este dezvoltarea creativității prin activitățile 

manuale. Am desfășurat cu elevii clasei a III- a şi a IV- a  o activitate ecologică, practică de 

obținere a hârtiei prin macerarea hârtiei vechi; din această pastă obținută s-a realizat o altă 

hârtie(după mai multe etape de lucru)  pe care elevii au decorat-o la o oră de educație tehnologică 

iar acea activitate i-a marcat deosebit pe copii, înțelegând că materiile prime naturale nu sunt 

inepuizabile și că, o datorie civică este educaţia în scopul dezvoltării durabile. Se poate, în acest 

mod, producând hârtie din hârtia veche, să i se dea o altă utilitate și anume pasta obținută în urma 

macerării hârtiei vechi să nu se mai lase la uscat ci, să fie folosită drept pastă de modelat, dând frâu 

imaginației copiilor de a o transforma în obiecte de diferite forme, cu diferite întrebuințări. 

Se pot realiza machete precum:"În livadă", "Tablou de primăvară". Copiii sunt invitați  să 

propună modalități de realizare pentru ca lucrările să prindă contur și să semene cu realitatea, dar 

purtând nota de originalitate a copiilor care au colaborat la crearea lor. 

Ridicarea potențialului creativ al copiilor începe de la munca cadrului didactic( pentru aceasta 

sunt necesare cunoștințe vaste și o bună pregătire). 
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Este adevărat că stimularea creativității, a originalității și a gândirii critice presupune o serie 

de riscuri pe care cadrul didactic trebuie să și le asume, conștient fiind că, rezultatul final merită un 

asemenea preț. 

În cursul semestrului I al anului școlar 2015-2016, am îndrumat elevii clasei a II-a să dea frâu 

imaginației și creației literare și să realizeze versuri despre animalele îndrăgite, să compună 

ghicitori și foarte mulți dintre ei s-au antrenat în aceste activități și, cu ajutorul meu, au realizat 

câteva poezii pe care îndrăznesc chiar să le public în revista clasei și într-o mică cărticică. 

Ca modalități de încurajare a creativității copilului: 

* Oferirea ocaziei copilului de a  aprofunda domeniile care îl interesează. Asimilând 

informații noi despre lucrurile care îi plac, va dispune de mai multe cunoștințe de la care să 

pornească pentru a ajunge la idei noi, creative. Dacă cel mic încă nu este pasionat în mod special de 

un anumit domeniu, trebuie ajutat să descopere ce îi place să facă sau să învețe. 

* Încurajarea abordării învățării în maniere creative: folosirea unor materiale 

neconvenționale, găsirea unor asocieri inedite între conceptele pe care le are de învățat, inventarea 

unor tehnici personale de memorizare sau a jocurilor pentru memorie; acestea îl vor ajuta pe copil 

să vadă învațarea ca pe ceva plăcut și, în plus, îi va crea obișnuința de a privi toate sarcinile dintr-un 

punct de vedere inedit; 

*„Cum altfel am putea face acest lucru?”-Aceasta este întrebarea pe care o putem adresa 

copilului cât mai des, în situațiile cotidiene sau atunci când trebuie luate decizii importante; 

* Inițierea în artele plastice. Activitățile plastice sunt perfecte pentru a stimula creativitatea 

copilului. Chiar dacă nu dispune de ceea ce numim în general „talent”, pictura, desenul, sculptura 

sau fotografia sunt activități care îl pun pe copil în postura de a crea ceva nou sau de a privi 

lucrurile dintr-o perspectivă diferită; 

* Descoperirea modului în care lucrează mai bine copilul. Dacă este un copil introvertit, care 

preferă să petreacă timpul singur, nu îi va fi ușor să vină cu idei noi într-un grup și va lucra mai bine 

solitar. Dacă, dimpotrivă, are mulți prieteni cu care îi place să comunice și să petreacă timpul, va 

lucra mai bine în echipă atunci când este nevoie să își pună la încercare creativitatea; 

* Înscrierea în ateliere de creație pentru copii. În ultima vreme, copiii au ocazia de a 

participa la activități care le dezvoltă creativitatea și îi ajută să descopere diverse domenii artistice; 

așa sunt diferitele cercuri, cluburi. 

     A.S. Macarenco aprecia înalt capacitatea pedagogului de a visa împreună cu copiii, de a-i 

pasiona prin visul său, a-i ajuta să vadă "bucuria de mâine". 

"Copilul să nu știe nimic pentru că i-ai spus, ci pentru că a înțeles el însuși; să nu învețe 

știința, ci s-o descopere" 

                                                  JEAN- JAQUES ROUSSEAU 

  

Bibliografie: 

1. C. Cojocaru- Creativitate și Inovație, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1975; 
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FACEM NOI ÎNȘINE HÂRTIE! 

1. SE MĂRUNȚEȘTE HÂRTIA VECHE; 

2. HÂRTIA VECHE SE LASĂ LA ÎNMUIAT 24 ORE; 

3. SE MIXEAZĂ HÂRTIA ÎNMUIATĂ; 

4. SE ADAUGĂ CLEI (ARACET); 

5. SE PREGĂTEȘTE PLASA PENTRU ÎNTINS  AMESTECUL OBŢINUT; 

6. COMPOZIȚIA MIXATĂ SE ÎNTINDE PE PLASĂ; 

7. DUPĂ USCARE SE PICTEAZĂ/DECOREAZĂ HÂRTIA OBȚINUTĂ 

http://www.suntparinte.ro/activitati-practice/88-stiinte-sociale-primar/1392-jocuri-pentru-dezvoltarea-memoriei
http://www.suntparinte.ro/activitati?subcategorie=2
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Lucrări realizate pe hârtie produsă de copii- Educație tehnologică 
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DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII ȘCOLARILOR MICI 

PRIN METODA PREDICȚIEI 

 

Prof. înv.primar ANDREIESCU  FLORINA-NATALIA 

Şcoala Gimnazială Nr.30 “Gh. Tiţeica” Constanţa 

Prof. înv.primar MARIN ADELA-IONICA 

Şcoala Gimnazială Nr.30 “Gh. Tiţeica” Constanţa 

 

Astăzi, când şcoala trebuie să răspundă exigenţelor contemporaneităţii, la nivelul segmentului 

şcolarului de clasă pregătitoare se conturează dezvoltarea unei noi abordări educaţionale. Este vorba 

de o abordare care determină organizarea şi trăirea unor experienţe de învăţare ţinând seama de 

cerinţele viitorului şi de necesitatea producerii unor schimbări dorite în comportamentul copilului 

de astăzi, o abordare care încearcă o îmbinare suplă a ideilor pedagogiilor alternative moderne, cu 

ideile pedagogiei tradiţionale autohtone.  Metodele interactive de grup acţionează asupra modului 

de gândire şi de manifestare a copilului. Prin aplicarea lor la clasă, copiii îşi exercită capacitatea de 

a selecta informaţii, de a comunica idei şi deprind comportamente de învăţare necesare în viaţa de 

şcolar şi de adult. Efortul lor trebuie să fie unul intelectual, de exersare a proceselor psihice şi de 

cunoaştere, de abordare a altor dimensiuni intelectuale, interdisciplinare, decât cele clasice. 

Aplicarea lor trebuie făcută sub forma unui joc cu reguli. Prezentate astfel, ele atrag copiii în 

activitate, spre învăţare activă, spre cooperare, îi determină să se consulte în grup pentru luarea 

deciziilor şi se prevină conflictele. 

Specific metodelor interactive de grup este faptul că acestea promovează interacţiunea dintre 

participanţi, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente. 

Interactivitatea presupune atât cooperare cât şi competiţie, în cadrul cărora copilul colaborează cu 

ceilalţi pentru atingerea unui ţel comun. 

Metoda ,,PREDICŢIILOR’’ este o metodă care stimulează imaginaţia copiilor, asocierile de 

idei şi originalitatea. Prin intermediul acesteia, se exersează capacitatea de a găsi o soluţie originală 

unei situaţii posibile. Prin exersarea creării de povestiri se realizează trecerea de la o etapă de 

repetare stereotipă la crearea mai multor variante inedite pe aceeaşi temă. 

 La începutul activităţii am desenat pe tablă ,,tabelul predicţiilor’’. 

Ce credeţi că se va 

întâmpla?  

De ce credeţi asta? Ce s-a întâmplat, de fapt? 

 Se citeşte sau se povesteşte primul fragment al povestirii;  

 Profesorul stabileşte cuvintele-cheie reprezentative pentru fragmentul citit;  

 În funcţie de acesta, copiii răspund la întrebarea din prima coloană;  

 Se argumentează răspunsul de către copii şi profesorul completează a doua coloană;  

 Citind un alt fragment al povestirii, copiii află ce s-a întâmplat ,,de fapt’’, scriind pe scurt, în 

coloana a treia a tabelului;  

 Se continuă astfel, până la terminarea povestirii;  

 În final, folosind notările din tabel,profesorul, cu ajutorul copiilor, va reda povestirea cu cele 

două variante: cea creată de copii şi cea creată de profesor sau cea originală.  

Aplicarea metodei la copiii de 6-7 ani a necesitat un efort susţinut, deoarece şcolarii clasei 

pregătitoare oscilează şi sunt reticenţi în a lua decizii şi a-şi exprima liber ideile, însă un astfel de 

antrenament îi deprinde să-şi exprime mai uşor gândurile, dorinţele, să redea în mod inteligibil şi 

cursiv o poveste, o întâmplare trăită sau imaginată. 

După întocmirea tabelului am început să citesc povestea ,,Ieduţul curios’’ 

,,A fost odată ca niciodată... 

A fost odată un ieduţ tare curios din fire. Într-o zi, mama lui plecă în vizită la vecina sa, 

Capra cu Trei Iezi. Ieduţul rămase singur acasă şi, curios cum era începu să caute prin casă. Căută 
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el ce căută, pănă ce găsi o cutie, o cutie de aur, care lucea de-ţi lua ochii. Era curios să vadă ce stă 

ascuns în minunea din mâinile lui ......’’ 

După acest moment, copiii au fost solicitaţi să intervină şi să spună ce cred ei că s-a întâmplat 

mai departe. Le-am cerut să-şi motiveze punctul de vedere, iar dacă au întâmpinat dificultăţi i-am 

sprijinit. 

Am trecut apoi la prezentarea povestirii în varianta iniţială. 

,,În timpul acesta, numai ce îl  aude pe Ieduţul Mofturos, vărul său, strigând la poartă. Ca o 

gazdă bună ce era, Ieduţul Curios îl pofti înăuntru şi au început să se joace. S-au jucat ei ce s-au 

jucat, până când li s-a făcut foame....’’  

După acest fragment, copiii au fost din nou lăsaţi să-şi încerce puterile imaginare şi să 

prezinte o variantă pentru continuarea povestirii. 

Copiii au prezentat motivaţia pentru alegerea făcută, apoi au ascultat varianta pe care le-am 

propus-o: 

,,După cum îi spune şi numele, Ieduţul Mofturos era tare nemulţumit de bucatele pregătite 

acasă de mama şi bunica lui. Dar, dacă de data aceasta era în vizită, a fost nevoit să accepte 

invitaţia la masă a Ieduţului Curios. Aşa au mâncat împreună lapte cu mămăliguţă, cum nu 

mâncase el de când era’’. 

La acest moment al activităţii, copiii au fost lăsaţi să continue singuri încă o dată povestea, au 

argumentat alegerea făcută apoi au ascultat varianta prezentată de mine: 

,,Când tocmai erau la sfârşitul îmbelşugatei mese, au auzit glasul mamei Ieduţului Mofturos 

care îl striga din curte. Cei doi ieduţi au ieşit bucuroşi din casă. 

Când a aflat că Ieduţul Mofturos a mâncat pe săturate mămăligă cu lapte, nu-i venea să creadă. Îi 

mulţumi Ieduţului Curios care îl poftise pe vărul său la masă. De atunci, mâncarea preferată a 

Ieduţului Mofturos a fost mămăliguţa cu lapte’’. 

Şi-am încălecat pe-o şa şi v-am spus povestea aşa! 

La final copiii au ascultat cele două poveşti şi au fost puşi în situaţia de a compara cele două 

variante, precizând că ambele au fost frumoase şi le-au plăcut. 

Concluzii: 

 În desfăşurarea acestei metode interactivă de grup, copiii trec de la postura de ascultător la 

aceea de povestitor, cu sarcina de a continua firul naraţiunii începute de educatoare şi de a găsi o 

rezolvare corespunzătoare situaţiilor ivite. 

 Copiii compun şi expun într-o manieră personală întâmplări, aspecte şi fapte legate de viaţă, 

de preocupările şi cunoştinţele lor. 

 În plus, copiii trebuie să argumenteze varianta propusă de ei, tocmai în aceasta constând 

esenţa metodei ,,Predicţiilor’’- nu trebuie doar să-şi expună punctul de vedere, ci trebuie să-l 

argumenteze, iar la final să compare cele două variante. 
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Școala Gimnazială Nr. 3, “Ciprian Porumbescu”, Constanța 

 

 

Despre importanţa creativităţii vorbeşte viaţa: toate progresele ştiinţei, tehnicii şi artei sunt 

rezultate ale spiritelor creatoare.  Viaţa, în toate domeniile ei, necesită ca aproape fiecare individ să 

realizeze unele operaţii noi, ca urmare a unor combinări şi recombinări, asocieri ale datelor şi 

elementelor existente, care se obiectivează în anumite soluţii (metode etc.) utile şi mai eficiente – de 

exemplu o inovaţie care reprezintă unele elemente de creativitate.  

 “Progresul omenirii nu este posibil fără activitatea creatoare, teoretică sau practică a 

oamenilor. Din acest motiv este firesc ca activitatea creatoare să fie considerată forma cea mai 

înaltă a activităţii omeneşti” (Alexandru Roşca – „Creativitatea”). 

Creativitatea constituie una dintre problemele majore ale contemporaneităţii, devenind un 

,,concept central” în psihologie. Ea face posibila crearea de produse reale sau pur mintale, 

constituind un progres în planul social. Componenta principală a creativităţii o constituie 

imaginaţia. Dar creaţia de valoare reală mai presupune şi o motivaţie, dorinţa de a realiza ceva nou, 

ceva deosebit. Şi cum noutatea, azi, nu se obţine cu uşurinţă, o alta componentă este voinţa, 

perseverenţa în a face numeroase încercări şi verificări.  

În ceea ce priveste factorii creativităţii, se poate vorbi, mai întâi, de aptitudini pentru creaţie. 

Există anumite structuri cerebrale, pe care nu le cunoaştem, care favorizează imaginaţia, ele creând 

predispoziţii de diferite grade pentru sinteza unor noi imagini, noi idei. Totuşi e nevoie de 

intervenţia mediului, a experienţei pentru ca ele să dea naştere la ceea ce      numim talent.  Edison 

spunea că în creaţie este nevoie de 99% transpiraţie şi 1% inspiraţie.  

Fără îndoială, un al doilea factor care trebuie amintit îl constituie experinţa, cunoştiinţele 

acumulate. Importantă nu este doar cantitatea, bogăţia experienţei, ci şi varietatea ei. Multe 

descoperiri într-un domeniu au fost sugerate de soluţiile găsite în altă diciplină. Nu întâmplător se 

insistă în pedagogie asupra valorii culturii generale.  

Pot fi considerate ca factori interni ai dezvoltării creativităţii, motivaţia şi voinţa. Creşterea 

dorinţei, a interesului pentu creaţie, ca şi a forţei de a birui obstacole are, evident, un rol notabil în 

susţinerea activităţii creatoare. 

 În ce priveşte rolul inteligenţei, situaţia e mai puţin clară, deşi e evident că în domeniul 

ştiinţei  este de netăgăduit. Experimentele efectuate arată că relaţia dintre inteligenţă şi creativitate e 

complexă. S-au aplicat, la un mare număr de subiecţi, teste de inteligenţă  şi creativitate. S-au 

obţinut corelaţii semnificative, dar destul de modeste. Analiza rezultatelor a arătat că printre 

subiecţii cu note ridicate la inteligenţă sunt unii având cote slabe la creativitate.  

În schimb, cei cu perforemanţe ridicate de creativitate aveau la inteligenţă cote cel puţin mijlocii, de 

unde concluzia necesităţii sale pentru o creativitate superioară. Totodată, societatea are o influenţă 

deosebit de importantă pentru înflorirea spiritului creativ într-un domeniu sau altul. în primul rând, 

intervin cerinţele sociale. . 

Fiecare copil este creativ. Nu este un lucru spus din prisma meseriei, ci din prisma unei 

analize complexe, psihologice şi evoluţioniste, pentru că orice copil este capabil să producă idei şi 

obiecte pe care niciodată mai înainte nu le-a auzit sau văzut , pornind de la propriile achiziţii, 

evaluări şi diferenţieri făcute în sistemul său individual intern şi extern de referinţe. 

Una dintre cele mai mari provocări ale vieţii este activitatea creativă implicit atrăgând după 

sine cele mai mari aşteptări materiale, spirituale şi sociale. În multe profesii, creativitatea a devenit 

astăzi un indicator în mai multe domenii de activitate, un indiciu al calităţii activităţii şi exprimă 

culmea pe care o poate atinge o persoană în procesul de  inovare a activităţii, dar şi un element de 
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progres al vieţii sociale. Valorificare optimă a potenţialului de care dispune cineva asigură acelei 

persoane succesul garantat şi aprecierea celorlalţi. 

La nivelul claselor I – IV , în structura metodelor activ-participative ( brainstorming-ul, cubul, 

metoda celor şase pălării, chindogu, diagramele why-why, diagramele Ishikawa etc), îşi găsesc cu 

maximă eficienţă locul, jocurile didactice, care constituie o punte de legătură între joc ca tip de 

activitate dominantă în care este integrat copilul în perioada preşcolară, şi activitatea specifică şcolii 

– învăţarea. Jocurile didactice sunt metode active care solicită integral personalitatea copilului.  

Considerarea jocului didactic ca metodă de stimulare şi dezvoltare a creativităţii se argumentează 

prin capacităţile de antrenare în joc a factorilor intelectuali şi non intelectuali evidenţiaţi în 

cercetările de până acum. Jocurile didactice cuprind sarcini didactice care contribuie la modificarea 

creatoare a deprinderilor şi cunoştinţelor achiziţionate la realizarea transferurilor între acestea, la 

dobândirea prin mijloace proprii de noi cunoştinţe. Ele angajează întreaga personalitate a copilului 

constituind adevărate mijloace de evidenţiere a capacităţilor creatoare, dar şi metode de stimulare a 

potenţialului creativ al copilului, referindu-se la creativitatea de tip şcolar, manifestată de elev în 

procesul de învăţământ, dar care pregăteşte şi anticipează creaţiile pe diferite coordonate. 

A se juca şi a învăţa sunt activităţi care se îmbină perfect. Principiul aplicat în jocurile 

educative şi didactice este acela al transferului de energie. Un interes care nu poate exercita încă 

decât o acţiune minimă sau nulă asupra comportamentului copilului este înlocuit cu un interes 

imediat şi puternic. 

Implementarea proiectului “Energy Smart” la nivelul claselor primare a reprezentat 

oportunitatea ieşirii din rutina unor teme şcolăreşti, prea des folosite, a reprezentat ocazia de a 

participa activ la salvarea planetei, posibilitatea de a lua în serios o problemă care ne preocupă pe 

toţi, şi anume, dezvoltarea durabilă în condiţiile unei continue degradări a mediului şi a resurselor 

existente. 

PUNCTUL DE PORNIRE 

 Grupul țintă: elevii clasei a III-a B 

 Scopul alegerii acestei teme:  

 necesitatea formării elevilor pentru dezvoltare durabilă în vederea armonizării sistemului 

educaţional românesc cu cel al statelor Uniunii Europene;  

 desfăşurarea activităţii-a jocului,dar şi extinderea agendei de discuţii pe parcursul întregului 

an,abordând diverse activităţi specifice, astfel încât elevii să aibă posibilitatea de a se forma pentru 

educaţie durabilă. 

 educaţia elevilor pentru dezvoltare durabilă prin activităţi extracurriculare , în “Şcoala 

Altfel”, dar şi prin participarea la Proiectul POSDRU, “Energy Smart”.  

OBIECTIV GENERAL 

 Eficientizarea activităţilor educative formale şi nonformale având ca scop educaţia elevilor 

pentru dezvoltarea durabilă. 

OBIECTIVE SPECIFICE SI ACTIVITATI 

 O1 participarea  la activităţile extracurriculare organizate la nivelul unităţii de învăţământ 

– Activitatea 1 participarea elevilor la concursurile şi competiţiile organizate la nivel local, 

judeţean, regional, naţional .  

 O2  schimbarea comportamentului şi a atitudinii faţă de mediu prin manifestarea şi 

promovarea unui comportamentului durabil  

– Activitatea 2  colectarea deşeurilor, la şcoală şi acasă, pe categorii şi reciclarea acestora;  

– Activitatea 3 participarea la acţiunile de voluntariat având drept scop ecologizarea 

mediului; 

– Activitatea 4  promovarea comportamentului eco prin formarea unei conduite şi 

comportament adecvat, în vederea formării conştiinţei eco.  
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 O3  Implicarea elevilor în indentificarea unei probleme a comunităţii locale şi găsirea unei 

posibile soluţii pentru rezolvarea acesteia  

– Activitatea 5 realizarea unui proiect, în parteneriat cu o instituţie locală, care să rezolve o 

problemă a comunităţii locale. 

– Activitatea 6 dezbazerea unor posibile soluţii la problemele identificate.  

CONCURSUL  POSDRU “ENERGY SMART”  (perioada octombrie-noiembrie 2015) 

• Realizarea de către elevii  clasei a unui proiect având ca scop identificarea unei soluţii 

alternative la consumul excesiv de energie şi la poluarea fără limită a mediului înconjurător.  

Viziunea asupra proiectului propriu-zis: INSULA CU ELICE  

“ Misiunea noastră este salvarea planetei. Pentru acest lucru venim cu o nouă viziune asupra 

realităţii. Astfel, pornim de la ideea că jocul, jucăriile, reprezintă forma  optimă de colaborare a 

oamenilor, de fuziune de idei, de găsire de soluţii în situaţii extreme, chiar de dezastre. Jocul, dar si 

cărţile citite ne-au inspirat. Jules Verne ne-a fost alături şi,…. am înteles că totul este posibil.” 

• Va fi o machetă a unei insule care va avea ca scop salvarea planetei, o insulă de rezervă 

pentru supravieţuire. Astfel, în vederea economisirii curentului electric si a modului de producere a 

acestuia, locuitorii planetei Pământ vor putea apela la astfel de "insule", locuri pe care se va putea 

produce curent electric ieftin şi într-un mod ecologic.Este o idee salvatoare care poate fi pusă în 

practică atunci când omenirea nu va mai putea gestiona cum trebuie resursele şi va apela la 

condiţiile de mediu (vântul). 

• Macheta este construcţia unei insule ideale pe care copiii şi-au aplicat propriile idei: mori de 

vânt, eoliene, mori de apa, toate realizate din material reciclabile cum ar fi lemn, pet-uri , hârtie, 

jucării recuperate, plută, etc. Tot din natura au luat elementele de décor: pământ, nisip, pietricele, 

scoici, frunze, astfel încât insula să pară locuită. De fapt, ideea copiilor a fost ca fiecare construcţie 

să conţină şi o căsuţă mică în care să locuiască oameni, adică ei, pentru a avea grijă de fiecare elice, 

astfel încât insula să fie o permanentă sursă de energie pentru Pământ. 

• “ Noi am realizat o machetă după puterile noastre, dar ideea poate fi pusă în practică de 

"oamenii mari", aşa că...SUCCES!”  

JOCUL NE ÎNVAŢĂ, PLANETA SĂ O PREŢUIM 

• OBIECTIVE: 

1) Valorificarea cunoştinţelor, ideilor, soluţiilor în vederea dobândirii unor deprinderi şi 

comportamente specifice educaţiei în scopul dezvoltării durabile; 

2) Dezvoltarea şi exersarea exprimării utilizând un vocabular specific tematicii, în vederea 

susţinerii unor proiecte sau discuţii ; 

3) Exprimarea prin desen, scriere, comunicare a propriilor idei, păreri, având ca scop 

creşterea gradului de conştientizare a importanţei menţinerii unui echilibru a stării naturii sub 

impactul consumului de energie şi a factorilor poluanţi . 

• METODE: 

TURNIRUL ÎNTREBĂRILOR 

COMUNICAREA ROTATIVĂ 

• ACTIVITĂŢI: 

1. CINE ŞTIE, APRINDE UN BEC! 

2. VIITORII PROIECTANŢI 

ACTIVITATEA 1: CINE ŞTIE, APRINDE UN BEC! 

Turnirul întrebărilor este o cale de învăţare prin joc care stimulează  formularea de 

întrebări şi răspunsuri prin cooperare şi competiţie pornind de la un text ştiinţific. 

• Forma de organizare: 4 grupe x6 elevi 

• Se acordă roluri în grup: SALVATORUL(conducătorul , ales democratic pe baza 

calităţilor), ECOCLOCK (cronometrul), ENERGETICUL (stimulatorul si susţinătorul), 

ECOSPEAK (prezentatorul, purtătorul de cuvânt). 

• Descrierea probei: 
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  - Grupurile vor concura 2 câte 2 formulând şi adresând întrebări despre tema generală, 

Energy Smart. Fiecare grup va avea ca suport una dintre subtemele proiectului: Energia acasă, 

Energia la şcoală, Energia pe stradă, Energia altfel. 

   -Cele 2 grupuri competitive se aşează faţă în faţă.Fiecare grup va formula o întrebare şi un 

răspuns, apoi o vor adresa grupului competitiv. Se evaluează pe rând atât întrebarea, cât şi 

răspunsul, fiecare grup acordând celuilalt un punctaj ( un bec cu o stea, cu două sau cu trei) .  

• REGULI 

-Fiecare grup trebuie să formuleze întrebări unice şi să dea răspunsuri bune, cât mai multe în 

timpul acordat pentru a acumula punctaj. 

-Fiecare grup trebuie să cunoască foarte bine tematica celuilalt grup. 

-Câştigă grupul cu cele mai multe puncte. 

• TABEL DE PUNCTAJ 

GRUP Î. 

CORECTE 

Î. 

INCORECTE 

R. 

CORECTE 

R. 

INCORECTE 

R. 

COMPLETATE 

TOTAL 

G1 4 - 3 1 1 8 

G2 3 1 2 1 2 7 

G3 3 1 3 1 1 7 

G4 5 - 3 - 1 9 

TOTAL       

• Exemple de întrebări 

-GRUPA 1 

1. Care sunt efectele folosirii nechibzuite a energiei electrice,  acasa? 

2. De ce se folosesc anumite etichete în cazul produselor de uz caznic? 

3. Ce etichete specifice energetice cunoaşteţi? 

4. Care sunt cei mai mari consumatori energetici de acasă? 

-GRUPA 2 

1. Ce surse de energie altfel cunoaşteţi? 

2. Cum putem capta energia solară? 

3. Cum putem produce curent electric, utilizând puterea vântului? 

4. In ce ţări este utilizată destul de mult energia geotermală? 

-GRUPA 3 

1. Care sunt principalii consumatori electrici în şcoală? 

2. Cum putem economisii energia în şcoală? 

 -GRUPA 4 

1. Care sunt beneficiile practicării jocurilor şi sportului în aer liber? 

2. Cum putem economisii energia electrică şi cum putem reduce poluarea atunci când ne 

deplasăm? 

ACTIVITATEA  2:  VIITORII  PROIECTANŢI! 

• Comunicarea rotativă este o tehnică care se bazeaza pe comunicarea orală şi scrisă. Se 

poate numi comunicarea în cerc. 

• Forma de organizare: 4 grupe x6 elevi, aşezaţi în cerc 

• Se acordă roluri în grup: SALVATORUL(conducătorul , ales democratic pe baza 

calităţilor), ECOCLOCK (cronometrul), ENERGETICUL (stimulatorul si susţinătorul), 

ECOSPEAK (prezentatorul, purtătorul de cuvânt). 

• Descrierea probei: 

1.Se prezintă sarcina comună: Modalităţi de îndepărtare a surselor de poluare din 

cartierul meu; 
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2. Fiecare grup extrage un bilet pe care vor descoperi o provocare: “GUNOIUL DE PE 

STRĂZI”, “PLAJA DIN DREPTUL ŞCOLII”, “COPACII DIN PARC”, “TROTUARELE-

PARCĂRI”; 
3. Derularea jocului 

• I fază- Desenează soluţia pentru ceea ce ai citit! 

Celelalte echipe acordă într-un bol 1, 2 sau 3 steluţe, în funcţie de cât de mult le place 

desenul sugerat de ideea de pe bilet. 

• II fază- Stabileşte reguli bune! 

    Celelalte echipe acordă într-un bol 1, 2 sau 3 steluţe, în funcţie de cât de bune, realiste sunt 

regulile stabilite. 

• III fază- Soluţii ECO 

    În funcţie de cele mai bune, mai realiste soluţii, se acordă un număr de steluţe (1, 2 sau 3). 

REGULI 
- Fiecare grup îşi prezintă şi îşi susţine lucrarea. Celelalte grupe au voie să dea sfaturi, 

sugestii. 

- La sfârşit câştigă grupa care a desenat cel mai frumos, a scris frumos şi corect, a avut idei 

logice, expuse clar, s-a încadrat în timp. 

- Punctajele de la cele două activităţi ale jocului se vor centraliza pentru stabilirea 

câştigătorului.  

În învăţământ, creativitatea se manifestă mai greu decât în alte sectoare. Copiii, aflaţi la 

început de drum, au nevoie de timp, de suport material, de modele, de experimente care să provoace 

acele mecanisme care au ca rezultat actul creator şi creaţia, în speţă. În procesul instructiv- educativ 

creativitatea se manifestă altfel, are alt fel de particularităţi decât în domeniul ştiinţei, artei sau 

tehnicii. Astăzi învăţământul trebuie să asigure o învăţare creativă prin toate obiectele şi disciplinele 

de învăţământ, astfel încât, creativitatea să devină un instrument al muncii, al manifestării de orice 

natură, un instrument pe care copilul să-l manipuleze şi prin care să obţină soluţii la problemele pe 

care le are de rezolvat. Învăţarea creativă a devenit o cerinţă logică, datorată caracteristicilor epocii 

în care trăim, dar şi saltului revoluţionar în evoluţia societăţii contemporane. Procesul instructiv- 

educativ trebuie să  se bazeze pe stimularea şi dezvoltarea capacităţilor creatoare ale elevilor 

începând de la cele mai mici vârste. Conform traiectoriei actualei şi viitoarei societăţi se va cere 

permanent să dezvoltăm la elevi o personalitate adecvată prezentului, dar mai ales viitorului. O 

caracteristică a unei asemenea personalităţi trebuie să fie caracterul creativ al competenţelor şi 

achiziţiilor intelectuale ale elevilor. Cadrul didactic, un bun organizator şi un model pentru cei mici, 

reuşeşte să îmbine cu succes conţinuturile pur teoretice, rigide, cu sarcini diverse, care permit 

manifestarea libera în domenii diferite. Dacă sunt depăşite barierele rigidităţii în conducerea unui 

demers didactic, garantat manifestarea şi răspunsurile copiilor vor descoperi aspecte creative, 

uimitoare căi de rezolvare a sarcinilor, noi soluţii practice.  

În derularea unor activităţi extraşcolare şi nu numai, învățătorul are posibilitatea de a alterna 

metodele tradiţionale cu cele moderne, interactive, stimulând creativitatea, poate apela la partea 

artistică pentru a reda conţinuturi diverse, cu un grad mai mare de rigiditate, astfel încât înţelegerea 

să fie deplină iar activitatea intelectuală să nu mai fie o corvoadă, ci un mod plăcut de a studia, o 

dorinţă naturală de a descoperi mai mult.  Trebuie să încurajăm copiii, să apreciem produsele 

realizate de ei, să îi ghidăm cu tact şi  nu în ultimul rând să fim noi creatori, pentru că pentru ei 

suntem modele pe care le urmează cu încredere. 
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EXPERIMENTUL – UN MOD SIGUR DE ÎNŢELEGERE A REALITĂŢII 

ŞI UN EXERCIŢIU DE OBSERVARE EFICIENTĂ 
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     Şcoala Gimnazială nr.28 ,,Dan Barbilian” Constanţa 

Prof. înv. primar  Varsami Nicoleta 

Şcoala Gimnazială nr.28 ,,Dan Barbilian” Constanţa 

 

 

Poate părea ciudat, dar după o anumită vârstă omul nu știe să observe tot ceea ce se 

întâmplă în jurul lui sau nu are timp pentru asta. Nu observă detalii, iar curiozitatea nu mai este la 

cote înalte. 

Copiii sunt mult mai curioși decât adulții, iar acest lucru este un bun prilej pentru a le forma o 

atitudine activă față de mediul înconjurător. Curiozitatea lor poate contribui la o observare eficientă 

a tuturor fenomenelor, a realității înconjurătoare. Cu puțin ajutor, copiii pot observa lucruri pe care 

un adult le poate ignora. 

            Spiritul de observație, curiozitatea, dorința de a cunoaște sunt doar câteva dintre 

condițiile care stau la baza învățării prin folosirea experimentului. Experimentul poate crea stări 

emoționale favorabile, îi poate determina pe elevi să-și folosească experiențele dobândite în urma 

realizării experimentelor și în alte activități ulterioare. 

Prin folosirea experimentului învățarea devine mai temeinică, elevul participă activ la 

învățare, observă, formulează întrebări, multe întrebări, găsește singur unele răspunsuri. De 

asemenea, spiritul de investigație se formează și se dezvoltă, elevii dobândesc capacitatea de a 

formula ipoteze, de a le verifica. Prin realizarea unui experiment, elevul își însușește unele abilități 

practice, își dezvoltă gândirea logică, creativitatea. 

La ciclul primar folosirea experimentului în învățarea științelor are un impact deosebit asupra 

copiilor. Copiii trebuie să vadă, să pipăie, să miroasă, chiar să guste dacă se poate, pentru a înțelege, 

pentru a învăța. 

În special la orele de Ştiinţe este foarte importantă folosirea experimentului. Ideal ar fi ca la 

fiecare lecție de cunoaștere a mediului să se folosească metoda experimentului: în momentul de 

introducere al lecției, pentru stimularea interesului elevilor față de noile informații, pe parcursul 

lecției, pentru aprofundarea cunoștințelor sau pentru asigurarea feedback - ului activității. 

Ştiinţele ca disciplină de învăţământ vizează observarea şi perceperea lumii în întregul său, cu 

componentele, procesele şi fenomenele caracteristice, ca şi învăţarea prin înţelegere şi aplicare. Prin 

intermediul acestui obiect şcolarul trece din lumea poveştilor în lumea faptelor reale şi a lucrurilor 

concrete, începe să cunoască mediul în care trăieşte şi procesele din jurul său. Aceasta implică 

transformarea elevului din spectator, în actor al activităţii ştiinţifice. În acest fel se evidenţiază 

necesitatea pregătirii elevului nu ca pe un cercetător şi om de ştiinţă, ci ca pe un cetăţean care să 

utilizeze demersul ştiinţific în vederea înţelegerii şi participării active la viaţa socială. 

Predarea Ştiinţelor ridică nişte probleme majore, cum ar fi: baza tehnico-materială şi 

necesitatea pregătirii permanente a învăţătorului în cunoaşterea metodelor moderne de predare şi 

experimentare. Soluţia primei probleme este recurgerea la experimentul simplu, nesofisticat, 

utilizând materiale din mediul familiar copilului. Pregătirea învăţătorilor în abordarea corectă a 

acestei materii necesită un efort din punct de vedere al concepţiei, structurii şi metodelor didactice 

de aplicare, cât şi a compatibilizării conţinutului ştiinţific cu particularităţile de vârstă ale copiilor 

cărora li se adresează. 

Prin predarea ştiinţelor nu se urmăreşte o acumulare de fapte şi informaţii ştiinţifice care să 

ducă la însuşirea de concepte ci, raportarea copilului la mediul în care trăieşte. 



224 

 

În cadrul lecţiilor de ştiinţe se pot folosi metode variate cum ar fi: problematizarea şi 

descoperirea, metode clasice cu valenţe participative (experimentul, observaţia şi conversaţia 

euristică); metode stimulative, competitive (jocul didactic, concursul etc.).  

Metodele active folosite pe parcursul lecţiilor ilustrează funcţia lor instrumentală: elevul 

însuşi realizează obiectivele, le conştientizează ca finalităţi proprii.  

Lucrările experimentale – constau în observarea, provocată şi dirijată, a unor fenomene ce 

urmează să fie verificate experimental. Au un pronunţat caracter activ-participativ: în primul rând, 

elevii vor fi curioşi la desfăşurarea experimentului, de către învăţător, iar apoi se vor implica, prin 

propriile acţiuni, la realizarea acestuia.  

Experimentul se defineşte, conform Dicţionarului de psihologie, autor Paul Popescu-Neveanu, 

„ca un procedeu de cercetare în ştiinţă, care constă în provocarea intenţionată a unor fenomene în 

condiţiile cele mai propice pentru studierea lor şi a legilor care le guvernează; observaţie provocată; 

experienţă.” 

           Procesul de predare a disciplinei Ştiinţe  are la bază experimentul atât ca metodă de 

investigaţie ştiinţifică, cât şi ca metodă de învăţare. 

Experimentul necesită o gândire formală, specifică vârstei de 12 ani. Aceasta nu înseamnă că 

elevii de şcoală primară nu pot fi angajaţi în activităţi cu caracter experimental. Ei pot efectua 

activităţi premergătoare. 

Metodă de explorare a realităţii – experimentul - direct sau indirect, folosită în predare şi 

învăţare, are o deosebită valoare formativă, întrucât dezvoltă elevilor spiritul de observare, 

investigare, capacitatea de a înţelege esenţa obiectelor şi fenomenelor, de prelucrare şi interpretare a 

datelor experimentale, interesul de cunoaştere etc. 

Rolul învăţătorului este de a dirija executarea unor acţiuni de către elevi, în scopul asigurării 

unui suport concret-senzorial, care va facilita cunoaşterea unor aspecte ale realităţii. Cu ajutorul 

acestei metode învăţătorul reuşeşte să aducă elevii în faţa realităţii, să studieze pe viu, să fie în 

contact direct cu realitatea sau cu substitutele acesteia – îi determină pe elevi să înveţe prin 

descoperire. 

“Învăţarea prin descoperire este metoda didactică în care cadrul didactic concepe şi 

organizează activitatea astfel încât să faciliteze elevului descoperirea prin efort propriu a 

cunoştinţelor, explicaţiilor, prin parcurgerea identică sau diferită a drumului descoperirii iniţiale a 

adevărului.” 

Descoperirea didactică se realizează prin metode didactice diferite: observarea dirijată; 

observarea independentă; învăţarea prin încercări - experienţe; studiul de caz; problematizarea; 

studiul individual etc. Deci, relaţia experiment – învăţare prin descoperire, de fapt relaţia metodă – 

procedeu, este o  relaţie dinamică: metoda poate deveni ea însăşi procedeu, în cadrul altei metode, 

tot aşa cum un procedeu poate fi ridicat la rang de metodă, la un moment dat. 

Un rol important în cadrul experimentului îl are şi observarea care are o deosebită valoare 

euristică şi participativă, deoarece permite o percepţie polimodală, pe baza a cât mai multor simţuri, 

detectarea şi extragerea unei informaţii noi prin eforturi proprii. Prin intermediul ei se urmăreşte 

explicarea, descrierea şi interpretarea unor fenomene printr-o sarcină concretă de învăţare, totodată 

contribuind la formarea şi dezvoltarea unor calităţi comportamentale, precum: consecvenţa, 

răbdarea, perseverenţa, perspicacitatea şi imaginaţia; a gândirii cauzale, a spiritului de observaţie şi 

de colaborare (observaţie pe grupe). 

Experimentele se folosesc de obicei integrate, în număr mai mare sau mai mic, în diferite 

etape ale lecţiilor. Acestea pot fi clasificate după mai multe criterii: în funcţie de locul în ierarhia 

învăţării, de participarea elevilor, de capacitatea umană şi de locul de învăţare în lecţii. 

După locul pe care îl ocupă în lecţie, experimentele se pot clasifica în: 

* experimente pentru stimularea interesului faţă de noile informaţii, a motivaţiei pentru 

învăţare (se află în momentul de introducere în lecţie). 
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* experimente pentru învăţarea noilor informaţii, aprofundarea sau extinderea lor (în lecţia 

propriu-zisă) - experimentele demonstrative – pregătite de învăţător înainte de oră şi apoi prezentate 

clasei în vederea demonstrării, explicării, confirmării unor adevăruri; 

* experimente pentru fixarea cunoştinţelor (se introduc pe parcursul lecţiei în momentele de 

feed-back sau de recapitulare) 

* experimente pentru evaluare. Locul lor este variat, putând fi utilizate la începutul învăţării, 

pe parcursul ei sau la sfârşitul pocesului de învăţare. Experimentul poate fi clasificat şi în funcţie de 

durata desfăşurării sale: 

# experimente imediate a căror desfăşurare nu necesită mult timp (experimentul începe, se 

desfăşoară şi se încheie în cadrul orei de curs); 

# experimente de durată a căror desfăşurare se întinde pe parcursul unei perioade mai lungi de 

timp (ex. influenţa factorilor de mediu asupra plantelor – realizarea lui necesită o observare a 

modificărilor pe parcursul câtorva săptămâni) şi care necesită notarea într-o fişă de observaţie a 

modificărilor produse de-a lungul întregii perioade. Din punct de vedere al participării / 

neparticipării sau implicării / neimplicării elevilor în efectuarea experimentului, acesta poate se 

poate desfăşura: 

* pe grupe (2-3 elevi) – se realizează experimentul într-un timp scurt, sarcinile fiind 

împărţite– asigurându-se astfel participarea tuturor elevilor chiar dacă activatatea lor s-ar desfăşura 

pe diferite planuri (unii fac experimentul, alţii desenează, alţii scriu observaţiile etc.) 

* individual – atunci când elevii sunt antrenaţi în mod egal, lucrează concomitent cu 

învăţătorul, fiecare elev lucrează independent 

* frontal (forma combinată) – efectuat de fiecare dintre elevi, în acelaşi timp şi acelaşi ritm, 

pe aceeaşi temă sub îndrumarea directă a învăţătorului; necesită aparatură pentru fiecare dar are un 

efect instructiv sporit. 

Astfel, la lecţia „Schimbarea stării de agregare a apei” se va organiza următoarea experienţă: 

Învăţătorul va pune o eprubetă cu apă deasupra unei flăcări; în scurt timp elevii vor observa că 

încep să iasă aburi şi că încet, încet cantitatea de apă se micşorează. În continuare se vor pune două 

vase cu aceeaşi cantitate de apă pe o plită: un vas este îngust celălalt mai larg; li se va cere elevilor 

să precizeze din care vas se va evapora apa mai repede. Prin întrebări învăţătorul îi va ajuta pe elevi 

să descopere lucruri noi: „Ce se aude la un moment dat în vasul de pe flacără? De ce? Ce se 

întâmplă dacă vom pune un capac pe o vasul care fierbe? Ce vom observa pe capac după aceea? Ce 

s-a întâmplat cu aburii?”. Astfel elevii îşi vor lămuri cunoştinţele despre evaporare, fierbere, 

condensare.   

           Învăţătorul va scoate dintr-un congelator un cub de gheaţă. Va pune cubul în mâna unui elev: 

”Ce se întâmplă cu cubul? De ce?” – elevii vor înţelege mai uşor noţiunile de topire şi îngheţare. 

Ca temă pentru acasă li se va cere elevilor să realizeze singur un experiment: să pună o sticlă 

plină cu apă în congelator şi să noteze ce s-a întâmplat cu ea după un timp. 

Învăţarea prin descoperire poate fi şi rezultatul unui experiment. De exemplu, fiecare elev are 

în faţă câte un pahar cu apă în care s-a turnat puţină cerneală. În acest vas elevii vor pune o narcisă. 

După câteva minute, elevii vor observa că s-a schimbat culoarea tulpinii, mai apoi petalele narcisei  

s-au colorat în albastru. Antrenaţi printr-o conversaţie euristică de genul: „Ce observaţi la 

tulpină? De ce credeţi că s-a albăstrit? Ce s-a întâmplat cu petalele? De unde provine culoarea 

albastră?” şi mânaţi de o curiozitate ardentă, elevii vor descoperi că apa este condusă de tulpină la 

toate părţile componente ale plantei. 

Astfel că la ora de ştiinţe, chiar şi în etapa de evaluare, elevii vor avea de parcurs un 

experiment şi apoi să noteze concluziile. Fiecare elev are în faţă pregătit câte un pahar cu apă, miere 

şi ulei; fiecare pahar fiind prevăzut cu câte un pai. Obiectivul acestei teme practice este: să indice 

asemănări şi deosebiri dintre corpurile din natură, pe baza unor observaţii proprii. Suflaţi cu putere 

prin paiele care se află introduse în paharele ce conţin lichidele indicate. Apoi completaţi spaţiile 

punctate: Prin pai, va pătrunde în substanţele din pahar ....... . Acesta va ieşi mai repede la suprafaţă 
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din paharul care conţine ......... . Va trebui să suflaţi cu mai multă putere în paharul care conţine 

............. . Puneţi în paharul cu apă şi în cel cu ulei câte o linguriţă de zahăr. Amestecaţi bine! 

Observăm că în paharul cu apă zahărul ..........., iar în cel cu ulei ........ . Gustaţi apa! Apa are acum 

gust............., iar zahărul s-a ........... . 

Evaluarea prin probe practice se realizează prin experimente simple, urmate de întrebări la 

care elevii răspund în scris/oral, apoi se notează datele experimentale şi se interpretează rezultatele. 

Experimentul este calea fundamentală de predare a ştiinţelor, fiind considerat un „pilon” de 

susţinere al metodelor active. Învăţătorul trebuie să antreneze elevii nu numai în observarea directă 

a unui experiment, ci şi în executarea individuală a experimentelor.  

Experiența didactică a demonstrat faptul că experimentul creează bucurie, creează noi 

experiențe, iar pentru copii este un fel de miracol care îi ajută să înțeleagă mai bine lumea în care 

trăiesc. Să căutăm mijloace ieftine și la îndemână pentru ca experimentele să fie ușor de realizat, iar 

copiii temeinic instruiți! 
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MIJLOACE DE DEZVOLTARE A CREATIVITĂŢII 

  LA ELEVII CICLULUI PRIMAR 
                                                    

Prof. Înv. Primar Ion Marinela Carmen 

Liceul Teoretic “Anghel Saligny” Cernavoda 

 

Creativitatea este proprie tuturor elevilor, în limitele dezvoltării normale. Fiecare copil 

dispune de un potenţial creativ, respectiv de anumite trăsături sau însuşiri favorizante actului 

creator. Importanţa mediului ambiental este esenţială  pentru stimularea creativităţii. 

Mediul şcolar este factorul cel mai important care trebuie avut în vedere atunci când abordăm 

problematica cultivării creativităţii. 

Există două tipuri de mediu şcolar, în raport cu creativitatea: inhibitor şi stimulativ. Pe 

parcursul cercetării s-a încercat crearea unui mediu de lucru stimulativ, prin asigurarea unei 

atmosfere ludice relaxante, dar cu accent pe latura formativă a procesului instructiv-educativ, ceea 

ce a arătat că se poate face din învăţare o activitate plăcută, atractivă, fără prea multe rigori. 

Activitatea de cercetare a constat în determinarea nivelului creativităţii la elevii ciclului 

primar, utilizarea jocului didactic pentru cultivarea creativităţii şi determinarea factorilor psihologici 

cu relevanţă   în dezvoltarea creativităţii la elevii ciclului primar. În urma activităţii instructiv-

educative s-a confirmat faptul că utilizarea jocului didactic este o modalitate de stimulare a 

capacităţilor creative ale elevilor de vârstă  şcolară  mică. 

Jocurile didactice care pot fi folosite sunt numeroase şi încorporate în activitatea didactică, 

imprimă acesteia un caracter mai viu, mai atrăgător, aducând varietate şi o stare de bună  dispoziţie. 

Prin joc se motivează participarea activă a elevilor la activitate (implicarea, competiţia, întrecerea, 

surpriza). Ca să poată realiza efectele multiple ale jocului didactic, învăţătorul  trebuie să aleagă 

jocurile didactice potrivit obiectivelor urmărite, particularităţilor clasei, disciplinei; să imprime un 

ritm jocului; să menţină atmosfera; să evite momentele de monotonie; să stimuleze iniţiative şi 

inventivitatea; să urmărească comportamentul elevilor; să dezvolte spiritul de observaţie. Jocul 

stimulează şi modelează  procesul afectiv-motivaţional. 

Dezvoltarea gândirii creatoare prin intermediul jocului impune o pregătire foarte serioasă. 

Improvizaţia bazată pe inspiraţia de moment,  în materie de joc, este la fel de dăunătoare ca şi un 

experiment de laborator  făcut la   întâmplare. O influenţă deosebită  o are numai jocul organizat, pe 

care dascălul îl urmăreşte atent, uneori participând în mod direct, intervenind atunci când e nevoie. 

Observând efectul pozitiv asupra motivaţiei de învăţare, jocul didactic poate fi folosit cu 

succes în cadrul procesului instructiv-educativ. Procesul de învăţământ trebuie să devină o 

responsabilitate asumată  în mod conştient şi cu plăcere. 

Obiectivele activităţii au fost realizate prin: 

* Utilizarea unui test de creativitate (adaptat după  E.P. Torrance, Al. Osborn, J.P. Guilford, 

N.A. Wallach si N. Kogan, G. Meunier); 

* Utilizarea jocului didactic la disciplina Matematică şi explorarea mediului; 

* Reaplicarea testului de creativitate. 

Din activitatea instructiv-educativă reiese că: 

- Folosirea jocului didactic în activităţile instructive-educative contribuie la dezvoltarea 

capacităţilor creative ale elevilor, ceea ce contribuie, în timp, la rezultate performante asupra tuturor 

disciplinelor de studiu; 

- Elevii au dovedit o imaginaţie vie, o mare flexibilitate în gândire şi intuiţie, atitudine de joc, 

libertate maximă în asocierea ideilor şi, nu în ultimul rând, originalitate în găsirea de soluţii; 

- În timp ce performanţa creşte, scade originalitatea în gândire, ca urmare a “conformismului” 

în gândire; 
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- Rezultatele la testul de creativitate, la probele nonverbale, au fost mai mari comparativ cu 

rezultatele la probele verbale de la acelaşi test, semn că vocabularul elevilor la această vârstă e  încă  

în formare; 

- Rezultatele la testele docimologice la disciplinele Comunicare în limba română au fost mai  

mici comparativ cu rezultatele la testul de la Matematică şi explorarea mediului, deoarece la limba 

română  nu s-a intervenit cu mijloace de dezvoltare a creativităţii; 

- Factorii de creativitate (fluiditate, flexibilitate şi originalitate) se pot valorifica ca factori de 

influenţă pozitivă prin mijloace specifice de cultivare a lor la toate disciplinele de studiu şi în toate 

activităţile  şcolare, având ca finalitate creşterea performanţelor  şcolare ale elevilor. 

Scopul activităţii a fost de a oferi o perspectivă asupra unei teme de actualitate: mijloace de 

cultivare a creativităţii la elevii ciclului primar şi de a oferi sugestii pentru organizarea actului 

educaţional, de eficientizare a procesului desfăşurat de cadrul didactic la clasă. 

Activitatea s-a desfăşurat la clasa a II-a A, formată din 30 de elevi, 20 de băieţi şi 10 fete, din 

cadrul Liceului Teoretic “Anghel Saligny” Cernavoda, pe parcursul anului şcolar 2014-2015. S-a 

ales această etapă a şcolarităţii deoarece clasa a II-a face parte din stadiul achiziţiilor fundamentale 

(alături de clasa pregătitoare şi clasa I), când formarea capacităţilor de bază  pot fi stimulate la nivel 

maxim. Acum elevului trebuie să-i fie stimulat potenţialul creativ, gândirea şi imaginaţia, deoarece 

este vârsta cea mai potrivită  pentru formarea motivaţiei pentru  învăţare. 

Metodele folosite: 

Constatativ - pentru testarea nivelului creativităţii s-a aplicat un test de creativitate ( adaptat 

după E.P. Torrance, Al. Osborn, J.P. Guilford, N.A. Wallach si N. Kogan, G. Meunier), ce permite 

evaluarea creativităţii, în două forme: creativitatea figurală şi creativitatea verbală. Prin  răspunsul 

la acest test se evaluează trei factori intelectuali ai potenţialului creativ: fluiditate, flexibilitate şi 

originalitate. 

Testul de creativitate urmăreşte evaluarea a două forme de creativitate: figurală şi verbală prin 

intermediul a 5 probe: 

Proba 1 - pentru creativitate figurală - cuprinde 8 itemi; 

Proba 2 – pentru creativitate verbală  – cuprinde 8 itemi; 

Pentru 3 – pentru creativitate figurală  – cuprinde 8 itemi; 

Proba 4 – pentru creativitate verbală – cuprinde 8 itemi; 

Proba 5 – pentru creativitate verbală– cuprinde 2 itemi. 

Se determină  scorurile pentru fluiditate, flexibilitate şi originalitatea răspunsurilor. 

Punctajul pentru fluiditate: se notează  numărul total de  răspunsuri – 1 răspuns=1 punct. 

Punctajul pentru flexibilitate: se notează numărul claselor de răspunsuri – 1 clasă de 

răspuns=1 punct. 

Punctajul pentru originalitate: se notează răspunsurile în funcţie de frecvenţa apariţiei lor. 

Scorarea se face pe o scară  de la 0-2, corespunzătoare frecvenţei răspunsurilor. 

Activitatea a constat  în testarea nivelului de cunoştinţe ale elevilor la disciplinele Limba 

română, Matematică şi  Ştiinţe ale naturii prin aplicarea unor teste docimologice de cunoştine ( 

concepţie proprie). 

Formativ – se introduc factorii de progres  în vederea  îmbunătăţirii performanţelor: se 

utilizează jocul didactic la disciplina matematica cu scopul stimulării capacităților creative ale 

elevilor. 

Se retestează nivelul creativităţii elevilor – se reaplică testul de creativitate pentru a vedea  în 

ce măsură s-a modificat nivelul creativităţii în urma introducerii jocului didactic la disciplina 

Matematică şi influenţa acestei intervenţii asupra celorlalte discipline – Limba română şi Ştiinţe. 

În urma acestui demers, s-au obţinut rezultate superior mai bune la disciplina la care s-a 

intervenit, comparativ cu celelalte discipline (Limba română şi Ştiinţe). De asemenea, s-a constatat 

că  elevii cu rezultate şcolare foarte bune au dat dovadă de o foarte bună fluiditate şi flexibilitate 

verbală, dar nu neapărat şi originalitate în gândire, comparativ cu elevii cu rezultate  şcolare bune 
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sau suficiente, care au obţinut scoruri mai mici s-au apropiate la factorii de fluiditate şi flexibilitate, 

dar scoruri foarte bune la factorul originalitate. 

Creativitatea se învaţă de când începi să o descoperi şi apoi toată viaţa. Când ai descoperit-o, 

îi simţi gustul şi ai nevoie de ea ca de aer. Elevul care are un comportament creativ se implică activ 

în procesul de învățare, are o atitudine activă în faţa dificultăţilor, atitudine pozitivă faţă de un risc 

rezonabil, interese dezvoltate, gândeşte critic, are spirit de observaţie dezvoltat, descoperă soluţii 

personale la diferite probleme, are gândire divergentă, imaginativă, elaborează  produse intelectuale 

şi materiale originale. 

Lecţia rămâne procesul de creaţie prin care  învăţătorul modelează personalităţi originale, 

creative. Aici îşi arată el adevărata măiestrie, tactul pedagogic, începând cu descoperirea şi 

cunoaşterea grupului de elevi şi continuând cu adaptarea demersului didactic la particularitaţile de 

vârstă ale clasei şi ale fiecărui elev în parte. Pentru aceasta este necesară crearea unei atmosfere 

permisive care să încurajeze comunicarea, conlucrarea, consultarea, formularea de   întrebări de 

către elevi, care să  elibereze de o anumită  stare tensionantă, de teamă  chiar. 

Dezvoltarea creativităţii elevilor în vederea obţinerii performanţelor presupune o schimbare 

de paradigmă, în practica pedagogică, bazată pe: trecerea de la predarea cu scop de asimilare şi 

reproducere, la învăţarea centrată pe elev; aceasta reprezintă o adevărată provocare pentru învăţător, 

care nu mai este doar un transmiţător de cunoştinţe, ci organizatorul şi  înlesnitorul procesului de 

învăţare şi de exersare a creativităţii elevilor; promovarea învăţării prin colaborare, ca modalitate 

optimă de realizare a cunoaşterii şi de dezvoltare, prin exersare, a capacităţilor de comunicare orală 

şi scrisă, de receptare a mesajului oral şi scris; creativitatea stimulate prin cultivarea diversităţii de 

opinii şi experienţe, ca bază a dobândirii independenţei şi autonomiei personale; sporirea 

responsabilităţilor în asumarea unor opinii, este susţinută cu argumente logice; utilizarea unor 

strategii didactice interactive, care pun elevii în situaţii concrete de comunicare, de învăţare, de 

rezolvare a unor probleme, de realizare a unor produse originale, cu suport creativ. 
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POVESTEA TERAPEUTICĂ- 

UN NOU MOD DE GESTIONARE A COMPORTAMENTELOR 

                                                                         

  Prof. înv primar LAURA CERASELA ŞUTEU  

             Şcoala Gimnazială Nr. 11 "Dr. Constantin Angelescu" Constanța 

                                                                                                 

 

 Lumea copiilor este invadată de noile cuceriri ale tehnicii, pe care le cunoaştem foarte bine 

şi cu care ne confruntăm zilnic: jocuri pe diferite gadget-uri, desene animate lipsite de scopuri 

educative, etc. Cu cât aceste elemente sunt mai prezente în programul zilnic, cu atat mai afectat este 

comportamentul lor, îndepărtându-i de universul candid al copilăriei.  

 Deşi suntem tentaţi să credem că ei nu mai sunt atraşi de ascultarea poveştilor spuse de 

adulţi, ar trebui să ne schimbăm noi înşine comportamentul şi să readucem în viaţa copiilor, atât la 

şcoală, cât şi acasă, poveştile si mai ales cele terapeutice sau metaforele, pentru a oferi căi de 

adaptare la provocările cotidiene.Abilitătile eficiente de disciplinare sunt văzute ca unul din 

ingredientele parentale cheie, care fac posibil ca un copil să nu treacă prin probleme de conduită; 

iată de ce trebuie să apelăm la aceste forme de educare. 

 Câteva idei sunt de reţinut cu privire la această temă. Metafora este o forma de comunicare 

în cadrul genului povestirii, în care o expresie este deplasată dintr-un camp al experienţei si e 

folosită pentru a comunica ceva despre un alt camp al experienţei. Ceea ce conferă forţa litarară şi 

terapeutică este combinaţia dintre o comunicare specific creată, simbolică şi o intenţie vindecătoare 

specifică. 

 Obiectivul poveştii este să păcălească subiectul prin blocarea mecanismelor sale de apărare 

şi intrarea în contact cu inconştientul şi multitudinea de soluţii depozitate în aceasta. Metafora  

terapeutică este un intrument preţios care va scoate la iveală emoţii şi sentimente ce riscă să ramână 

ascunse în inconştient: angoase, frici, dorinţe, obsesii, culpabilităţi, invidii, întrebări la care nu le-

am găsit răspunsuri. 

 Poveştile terapeutice sunt interactive, educă prin atracţie, trezesc şi hrănesc imaginaţia, 

dezvoltă abilităţi de rezolvare a problemelor, creează posibilităţi de îndeplinire a obiectivelor, invită 

la o luare a deciziilor independentă. În plan biologic, metaforele apelează la cortexul de asociere. 

Este suficient ca un detaliu al unei situaţii să semene cu o experienţă trecută pentru ca, cortexul de 

asociere să o încadreze şi claseze ca facând parte din acel"tip" de evenimente. 

 Copiii se simt atraşi de această modalitate terapeutică, deoarece povestea nu este o cerinţă. 

Nimeni nu îţi impune şi nu îţi cere nimic. Povestea nu te arată cu degetul, nu etse agresivă( pentru a 

activa mecanismele de apărare ce produc rezistenţă la schimbare) ci, tot prin subtila asociere, se va 

autoidentifica, mai mult sau mai puţin cu personajul sau personajele şi va descoperi noi moduri de a 

reacţiona în situaţii deja trăite.   

 Totodată, poveştile ajută la dezvoltarea abilităţilor de a gândi metaforic, simbolic şi mai 

departe formează competenţe de rezolvare a problemelor. Astfel, copiii care sunt obisnuiti cu astfel 

de povesti "încifrate", vor dobândi capacităţi de adaptare mai uşoară la situaţiile problematice cu 

care se confruntă. 

 În cultura poporului nostru, creaţii literare ca : basme, poveşti, povestiri au educat de-a 

lungul timpului prin experietnţa ilustrată sugestiv, din care copiii au ce învăţa. De exemplu basmele 

care cuprind confruntarea dintre bine şi rău, cu triumfarea binelui, a adevărului în faţa minciunii; 

poveştile ca "Fata babei şi fata mosneagului" de Ion Creangă, ce transmite ideea zicalei "Bine faci, 

bine găseşti"  sau povestiri ca "Puiul" de I.Al. Brătescu-Voineşti(arată ce se întâmplă dacă nu 

asculţi de sfaturile părinţilor) etc. Spre deosebire de aceste poveşti, cele terapeutice oferă şi 

răspunsul, rezolvarea sau soluţiile posibile, pe care copilul şi le poate asimila. 

 Alături de creaţiile  literare cunoscute putem creea şi noi poveşti terapeutice. Adultul are un 

nivel de experienţă ridicat şi de aceea, el poate împărtăşi aceste idei copiilor prin intermediul 



231 

 

metaforelor, având scopul de a-i echipa cu abilităţi necesare situaţiilor de viaţă reală; deasemenea 

ele pot anticipa problemele şi provocările pe care aceştia le pot întâlni. Este importantă alegerea 

corectă, în funcţie de problematica pe care povestitorul (terapeutul, părinţii, cadrul didactic) se 

gândeşte s-o atingă. Poveştile "vindecătoare" nu sunt simple poveşti. Ele transmit întotdeauna un 

mesaj bine definit şi au un scop precis. 

 Câteva aspecte trebuie avute în vedere atunci când folosim aceste metafore pentru a educa, a 

schimba comportamente. 

 trebuie folosit entuziasmul-spuneţi acele poveşti care vă fac plăcere, acest lucru se 

transmite auditoriului mărind efectul terapeutic 

 povestea se adaptează, ţinând cont de vârstă sau chiar de interesele copiilor punând în 

acord caracterul poveştii cu caracterul copilului(personajele pot împrumuta unele din preocupările  

interlocutorilor ca mersul pe bicicletă,plimbarile în aer liber etc); 

 este ştiut faptul că preşcolarii sunt interesaţi de jocul cu jucării, elevii din clasele primare 

 de poveştile cu animale, iar adolescenţii de eroii din filme, romane etc. 

 se poate face o schiţă a poveştii prin care se stabilesc următoarele: obiectivele, paşii pentru 

a obţine rezultatele, care este provocarea cu care începe povestea; toate acestea ne pot ajuta în 

analiza feed-back-ului obţinut. 

 trebuie observată reacţia ascultătorului: postura, comportamente, agitaţia, tonusul 

muscular. 

 un aspect important este să nu comentăm morala("ai vazut că..."), deaorece există riscul să 

o anulăm, să trezim prin sublinierea noastră, exact acele mecanisme de apărare şi rezistentă pe care 

încercăm să le evităm; fiecare va lua, conform propriei structuri acele lucruri care i se potrivesc cel 

mai bine sieşi, şi momentului la care o primeşte. 

 Deasemenea, în relatarea unei metafore terapeutice ţinem cont de stilul de povestire, ritmul 

de pronuntare, modularea intonaţiei, reglarea volumului vocii, implicarea afectivă. 

Atunci când stabilim transmiterea unei poveşti, trebuie să identificăm următoarele elemente: 

Probleme abordate(ex. rebeliune, singurătatea, teama pentru prima zi de şcoală, divorţul 

părinţilor, dezinteres şcolar, ruşine) 

Resurse dezvoltate( ex. acceptarea ajutorului, capacitatea de găsire a unor soluţii) 

Obiective obţinute(ex. încrederea în sine, schimbarea gândirii negative, stimularea 

creativităţii). 

Folosite de către părinţi, aceste metafore reprezintă momente plăcute petrecute alături de 

copii, având în vedere  faptul că majoritatea dificultăţilor derivă din relaţia părinte-copil mai ales, în 

perioada actuală, în care timpul petrecut în familie este tot mai redus. Inserarea  acestor momente în 

viata de zi cu zi reprezintă o modalitate de a educa, de a corecta comportamente, de apropiere între 

membri familiei. 

O altă etapa în abordarea poveştilor vindecatoare este aceea în care copiii sunt solicitaţi să 

creeze ei înşişi poveşti, dezvoltându-le astfel imaginaţia, creativitatea, limbajul expresiv, încrederea 

în sine. Astfel de situaţii pot dezvălui totodata temerile, problemele cu care se confruntă, atitudinile 

lor faţă de anumite situaţii, ceea ce ne permite noua, adulţilor, să cunoaştem şi să acţionăm pentru 

rezolvarea lor, sau pentru a înţelege de ce copilul manifesta un anumit comportament. 

Ca o concluzie, aş putea spune că aceste poveşti trebuie să facă parte din metodele la care pot 

apela cadrele didactice şi părinţii pentru a educa, pentru a transmite modele de   comportament atât 

copiilor cât  şi adolescenţilor. 
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STRATEGII DIDACTICE DE STIMULARE  

A CAPACITĂŢILOR CREATOARE 
 

                                                                Profesor psihopedagogie specială TATIANA SILVEŞAN   

                                                                               Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Beclean 

 

                                             „Nu există nici o artă superioară aceleia de a educa copiii noştri.  

                                             Pictorul sau sculptorul face numai o figură fără viaţă, iar 

                                             un învăţător înţelept crează un chip viu, de care se bucură  

                                             Dumnezeu şi oamenii uitându-se la el.” 

                                                                                                                             Sf. Ioan Gură de Aur 

 

 

Creativitatea este un atribut definitoriu al omului modern. Dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii 

implică un înalt nivel de cunoaştere din partea tuturor celor care participă la procesul de producţie, 

precum şi valorificarea tuturor resurselor umane cu caracter creator al fiecărui individ, însăşi esenţa 

personalităţii umane constând în afirmarea ei creatoare. Pentru învăţământ o importanţă deosebită o 

constituie educabilitatea creativităţii în general, care implică receptivitate şi atitudine deschisă faţă 

de experienţa pozitivă, sensibilitatea faţă de nou, dorinţa de a experimenta şi valorifica noi ipoteze, 

o activitate călăuzitoare de norme şi achiziţii valorificate, dar bazate pe invenţie, pe creaţie şi pe 

dăruirea dascălului faţă de copil şi valori. În contextul profundelor transformări ce au loc în 

societatea românească şi a cerinţei de integrare a ei în ansamblul structural al lumii contemporane în 

care nevoia de resurse naturale devine tot mai acută, una din multiplele soluţii spre care se înclină 

este valorificarea într-o mare masură a potenţialului creativ al individului.  

Creativitatea elevului este condiţionată de creativitatea profesorului. Acesta este un lucru ştiut 

şi verificat. Cadrul didactic cu adevărat valoros este acela care inspiră elevul, îl pune pe gânduri, îl 

determină să emită judecăţi de valoare prin propriul său efort. Astfel pregătim elevul pentru a fi 

creativ, plin de imaginaţie şi să aibă resurse pentru a prevedea şi a influenţa schimbările; pentru  a 

avea o gândire critică spre a fi capabil să definească şi să rezolve o problemă; de asemenea, pentru a 

fi autonom, independent, încrezător în sine. Dezvoltarea acestor insuşiri semnifică, de fapt, 

dezvoltarea creativităţii, ca însuşire complexă a personalităţii, care presupune calităţi ale proceselor 

cognitive, afective, volitive, atitudinale. Creaţia, ca activitate psihică în structura fenomenelor 

psihice, nu apare doar pe treptele înalte ale ontogenezei ci, în forme specifice, se manifestă din 

copilărie. 

Având în vedere importanţa limbii şi literaturii române ca obiect de studiu, dar şi importanţa 

acesteia în activitatea umană, consider că este necesar să ne ocupăm în mod special de câteva 

aspecte legate de dezvoltarea capacităţilor creative ale elevilor în cadrul lecţiilor de limba şi 

literatura română. Aceste aspecte se referă, în special, la câteva strategii didactice adecvate şi 

eficiente care să contribuie cu maximă eficienţă la stimularea şi dezvoltarea creativităţii elevilor din 

ciclul pimar. 

Creativitatea poate fi stimulată la nivelul întregii clase cu ajutorul unor strategii adecvate. Ea 

poate deveni o modalitate de învăţare cu multiple beneficii pentru şcolarii mici. Aceştia sunt de-a 

dreptul încântaţi să li se ofere şansa să-şi exprime gândurile şi sentimentele în moduri cât mai 

variate şi originale, jocurile de creativitate fiind un cadru optim în acest scop. Problema care se 

ridică este aceea a efortului pe care îl vor depune atât elevii, cât şi profesorul în realizarea 

obiectivelor propuse. Dezvoltarea spiritului de observaţie, a gândirii şi imaginaţiei, dezvoltarea 

aptitudinilor de ordin caracterial până la setul direcţional al personalităţii creatoare (corelaţia 

integrativă a intereselor şi aptitudinilor creatoare) asigură originalitatea în cazul exerciţiilor de 

limba română. De asemenea, este nevoie de restructurări radicale în metodologia învăţării, precum 

şi de crearea în clasă a unei atmosfere permisive, care să favorizeze comunicarea în activitatea de 
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învăţare. Supleţea şi originalitatea gândirii, găsirea unor soluţii noi şi satisfacţia faţă de găsirea 

acestora pot fi cultivate prin toate disciplinele de învăţământ, dar în special, pot fi utilizate în acest 

sens resursele oferite de studiul limbii şi literaturii române. Flexibilitatea în ceea ce priveşte 

adaptarea conţinuturilor la nivelul de dezvoltare concretă şi la interesele copiilor, precum şi punerea 

accentului pe învăţarea procedurală, conducând la structurarea unor strategii şi proceduri proprii de 

rezolvare de exerciţii, de explorare şi de investigare, la dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru 

studiul şi aplicarea limbii române în contexte variate.  

Lecţiile de limba română oferă reale posibilităţi de organizare şi desfăşurare a unor multiple 

activităţi menite a dezvolta capacitatea de creaţie a elevilor. Dintre acestea pot fi amintite: 

povestirea cu schimbarea formei, povestirea prin analogie, continuarea povestirii, intercalarea unor 

noi episoade în povestiri, ilustrarea textelor literare, modelajul, dramatizarea povestirilor, realizarea 

compunerilor, crearea de poezii, ghicitori, alcătuirea propoziţiilor după scheme date, transformarea 

vorbirii directe în vorbire indirectă şi invers. Un loc important în dezvoltarea limbajului şi a 

vocabularului activ îl are utilizarea jocurilor didactice orale, asemenea activităţi de învăţare oferind 

elevilor nu numai bucuria şi satisfacţia de a se juca, dar sunt şi un real prilej de dezvoltare a 

capacităţilor de exprimare orală şi în acelaşi timp de dezvoltare a capacităţilor creative. Pentru ca 

activitatea didactică să aibe o mai mare atractivitate pentru elevi, am utilizat o serie de jocuri 

didactice: “Să găsim familia cuvântului”, “Cine rãspunde repede şi bine?”, “Jocul însuşirilor”, 

“Ordonaţi şi transformaţi”, “Cele mai frumoase expresii”,“Eu spun una, tu spui multe”, “Eu, tu, el, 

noi, voi, ei”, “Cum nu este?”, “Cel mai bun povestitor”, „Spune cum e corect!”, „Unde e greşeala?”, 

“Litera se plimbã”.  

Am stimulat activitatea creativă a elevilor prin alcătuiri de poezii şi ghicitori pe diverse teme. 

Aceste teme au fost incluse în portofolii realizate în clasă: Anotimpurile, Mama, Poezia culorilor. 

Din categoria tehnicilor de simulare am utilizat dramatizările, jocurile de rol, cu prilejul 

cărora elevii au fost puşi în situaţii imprevizibile, fiind nevoiţi să apeleze la spontaneitatea, fantezia 

şi imaginaţia lor: 

- un dialog între un ghiocel şi o lalea; 

- un dialog între o rândunică întoarsă din ţările calde şi codrul verde; 

- un dialog între un stejar şi un om venit să-l taie. 

O altă modalitate de stimulare a creativităţii este realizarea unei sarcini de muncă pe echipe. 

Elevii sunt împărţiţi în grupuri. Fiecare grup va strânge informaţii, le va sintetiza şi le va prezenta 

pe subteme, va realiza desene şi ansambluri care vor reprezenta caracteristicile anotimpului toamna.  

Optimizarea demersului pedagogic de stimulare a creativităţii elevilor presupune utilizarea 

eficientă a multitudinii de metode cunoscute. Ele devin instrumente care ne permit să conturăm 

bazele teoretice şi operaţionale ale creativităţii literar-artistice a elevilor. 

Am folosit jocurile didactice şi în desfăşurarea lecţiilor de matematică, a activităţilor 

recreative variate şi atractive. Pe lângă activităţi de relaxare ( exerciţii fizice, cânt,...) am introdus 

elemente de joc în vederea însuşirii noilor cunoştinţe. Astfel, jocul ”Cine are un număr mai mare?” 

(mai mic?) - joc în care am scris pe tablă un număr şi am cerut elevilor să ridice cartonaşul cu 

numărul mai mare cu o unitate, cu două unităţi, sau mai mic cu o unitate, cu două unităţi. Folosirea 

cartonaşelor în aflarea rezultatelor unor exerciţii scrise la tablă a dat rezultate bune în depistarea 

elevilor care întâmpină greutăţi de calcul, aceştia fiind ultimii în indicarea cartonaşului cu rezultatul 

respectiv. În scopul consolidării numelor naturale în concentrul 0-10 şi a noţiunii că numărul este 

cardinalul unei mulţimi date, iar cifra este semnul prin care arătăm numărul de elemente al 

mulţimii, am folosit fişe de lucru prin care am cerut elevilor să separe din mulţimea fructelor în 

submulţimi fructele de acelaşi fel. Cu mult succes şi cu mult efect tonifiant în lecţiile de 

matematică, am folosit poeziile ghicitoare. De exemplu: „Scăderea cu 2”- „ Patru pici în sănioară/ 

De pe deal ca vântul zboară/ Au ajuns în jos râzând/ Doi în sanie mai sunt./ Ia, ghiciţi! Câţi în 

zăpadă/ Au căzut pe drum grămadă?” În cadrul lecţiei „Asociativitatea adunării: suma a trei 

termeni”, în scopul consolidării şi facilitării înţelegerii într-un mod plăcut a adunării cu trei termeni 
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pe baza asociativităţii adunării şi folosirea parantezei mici rotunde, am folosit următoarea 

ghicitoare:” Urcă ursul către munţi/ Cu ursacii săi mărunţi,/ Iar în frunte e ursoaica/ E tare grăbită 

maica./ Greu la deal, mai stai un pic!/ Zise ursul cel mai mic./ Dar ursoaica vreme n-are./ Îşi ia trei 

pui la plimbare/ Ce stau veseli pe spinare./ Şi acuma, ia să-mi spui/ Câţi sunt toţi şi urşi şi pui?” 

Răspunsul a venit foarte repede din clasă, dar am cerut explicaţii asupra operaţiei efectuate. 

Răspunsul scris sub formă de exerciţiu a fost o adunare cu trei termeni: 1+1+3=5. Ce reprezintă 

1+1→2 urşi părinţi, putem să-i grupăm cu ajutorul parantezei mici rotunde( 1+1 )+3=2+3=5. Am 

cerut copiilor să compare rezultatele celor două exerciţii. Elevii au constatat că folosind la adunare 

gruparea termenilor au lucrat mai uşor şi rezultatul adunării nu s-a schimbat. Aceste activităţi 

recreative, pe lângă multe altele, m-au ajutat, să formez şcolarilor o gândire creatoare, capabilă să se 

adapteze solicitărilor mereu crescânde, să-i înarmez cu priceperi şi deprinderi temeinice de 

activitate independentă/colectivă.  

Aşadar, noile metode se bazează pe toate formele de organizare a activităţilor (individual, 

perechi, grup şi frontal), clasa de elevi devenind o comunitate de învăţare, în care fiecare contribuie 

atât la propria învăţare, cât şi la procesul de învăţare colectiv. Elevii sunt solicitaţi să apeleze la 

acele surse care îi ajută să rezolve problemele şi sunt implicaţi în experienţe de învăţare complexe, 

proiecte din viaţa reală prin care îşi dezvoltă cunoştinţele şi deprinderile. Trăim într-o lume ce se 

schimbă mereu. Ea cere insistenţă de idei şi fapte noi. În avangarda transformărilor este şcoala, 

profesorul, elevul, iar prin ei – întreaga societate. Într-un proverb românesc se spune: „Învăţătura e 

o comoară, iar munca cheia ei. Păzeşte bine cheia, să nu pierzi comoara.” 

 În încheiere, ca o concluzie finală, consider că se poate face mult în direcţia educării 

capacităţilor creatoare ale elevilor, dacă învăţătorul-el însuşi-adoptă o poziţie creatoare în 

organizarea şi desfăşurarea lecţiilor. 

,,Oamenii ar fi mult mai creativi dacă li s-ar explica în ce constă de fapt creativitatea.” 
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SPORTUL-UN IZVOR 

DE SĂNĂTATE ŞI PROSPEŢIME 

 

                                                    Prof. Adrian Meszaros  

                                                                  Şcoala Gimnazială “George Coşbuc” Medieşu Aurit 

 

 

            Minte sănătoasă într-un corp sănătos!  

Cu siguranţă aţi auzit acest dicton aparţinând latinilor: "mens sana in corpore sano!" 

Componenta esenţială a vieţii, mişcarea şi, derivat din aceasta, exerciţiul fizic se constitue 

într-un adevărat izvor de sănătate, practicarea lor recomandându-se din fragedă copilărie până la 

adânci bătrâneţi. 

Realizată iniţial în cadrul familiei, sub supravegherea părinţilor, apoi la nivelul şcolii, în 

lecţiile de educaţie fizică sau în activităţile sportive extraşcolare, pregătirea fizică a persoanelor este 

strâns corelată cu cea intelectuală, eficienţa procesului de instruire fiind condiţionată de alternarea 

judicioasă a orelor de intensă solicitare intelectuală cu cele practice, sub forma exerciţiului fizic. 

A face mişcare înseamnă un mod de viaţă sănătos, pe lângă o alimentaţie sănătoasă şi o igienă 

adecvată. Aş vrea să conştientizăm că mişcare nu se limitează doar la a merge la sală, unde desigur 

plătim şedinţele. Putem să ne mişcăm fără niciun cost material în propria casă făcând exerciţii 

simple, aşa cum vedem în emisiunile matinale, exerciţii care nu necesită un spaţiu larg şi nici 

aparate speciale. Concret, vorbim despre abdomene, genuflexiuni, rotiri de braţe, mersul piticului, 

fandări faţă - spate şi fandări laterale.  

Apoi, un tip de mişcare la îndemâna oricui este alergatul în parc sau jogging-ul. Putem alerga 

într-un moment al zilei pe care ni-l alegem. Renunţăm astfel la privitul la televizor şi dedicăm acele 

minute sau ore acestei activităţi.  

Din proprie experienţă vă spun că vă veţi simţi mult mai bine, mai vioi. Şi veţi fi surprinşi să 

vedeţi câţi tineri, şi nu numai, au ales acest stil de viaţă. 

Unii aleargă pentru că ţin un regim alimentar şi vor să dea câteva kilograme jos, alţii aleargă 

pentru a-şi menţine tonusul. Dacă e vară şi ştiţi să înotaţi, profitaţi de mare sau de ştranduri şi 

înotaţi. Vă veţi pune în mişcare toţi muşchii. 

Grecii din Antichitate sunt cunoscuţi pentru jocurile sportive pe care le organizau şi care 

astăzi sunt cunoscute sub denumirea de Jocurile Olimpice. De ce oare, tocmai din acele vremuri, se 

promova mişcarea, sportul?  Pentru că în special bărbaţii aveau nevoie să fie puternici, sănătoşi, 

viguroşi, pregătiţi să facă faţă în războaie. Grecia avea nevoie de populaţie sănătoasă. Şi noi avem 

nevoie să fim sănătoşi, să facem faţă nu unor războaie, ci unor maladii la care un organism cu 

"defecte" nu ar fi imun.  

Promovarea sportului în rândul copiilor este esenţială. Copiii care sunt talentaţi şi iubesc un 

anumit sport pot face chiar performanţă, iar cei care suferă de anumite afecţiuni nu trebuie daţi la o 

parte. Aceştia din urmă trebuie îndrumaţi către sporturi ce nu îi solicită foarte mult fizic.  

In programul unui copil trebuie să-şi facă loc şi mişcarea, esenţială pentru dezvoltarea lui 

fizică. 

Să explicăm de ce obiectul pe care fiecare dintre noi îl studiem sau l-am studiat în şcoală se 

numeşte "Educaţie fizică".  

Educaţia primită de la părinţi şi profesori am putea-o defini "educaţie morală", deci ne 

formăm din punct de vedere moral, ne formăm caracterul după nişte principii solide de viaţă care să 

ne recomande pe mai departe. Această educaţie este completată de educaţia fizică. Şi ajungem la 

dictonul enunţat la începutul articolului.  

Ocupându-ne cu educaţia fizică, noi ne însuşim deprinderile de mişcare necesare în viaţa de 

toate zilele şi în muncă. Se dezvoltă abilitatea, rapiditatea şi forţa mişcărilor corpului nostru. Se 

perfecţionează dirijarea mişcărilor de către sistemul nervos central. Ocupându-ne cu exerciţiile 
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fizice, se formează permanent noi şi noi reflexe condiţionate, care se fixează. Organismul 

dobândeşte capacitatea de a se adapta tot mai bine la munci fizice mai grele şi mai complexe. 

Datorită acestui lucru noi putem efectua mişcările tot mai uşor, deci organismul nostru se 

antrenează. În urma antrenamentului se îmbunătăţesc activitatea şi structura tuturor organelor 

corpului şi a sistemului nervos central. La oamenii antrenaţi, sistemul nervos se adaptează mai uşor 

la mişcări noi şi la condiţii noi de activitate a aparatului locomotor. 

În urma exerciţiilor fizice se intensifică procesele de excitaţie şi inhibiţie din scoarţa cerebrală 

şi creşte intensitatea contracţiei musculare. În legătură cu aceasta se modifică structura fibrelor 

musculare: ele devin mai groase şi astfel volumul muşchilor creşte. Aceasta se întâmplă deoarece 

nutriţia muşchilor activi se îmbunătăţeşte simţitor. În muşchii aflaţi în repaus, cea mai mare parte 

din capilarele sanguine care irigă fibrele musculare, sunt închise pentru curentul sanguin şi sângele 

nu circulă prin ele. În timpul activităţii, în urma contracţiei muşchiului se deschid toate capilarele şi 

de aceea afluxul de sânge în muşchi creşte de peste 30 de ori. Sub influenţa antrenamentului se 

modifică şi compoziţia chimică a muşchiului. Antrenamentul se reflectă favorabil nu numai asupra 

muşchilor. Se întăreşte întreg aparatul locomotor-oasele, ligamentele, tendoanele, devin mai solide.  

Practicarea sistematică a exerciţiilor fizice are o influenţă vizibilă asupra formei exterioare a 

corpului, dezvoltarea sa proporţională în copilărie şi adolescenţă, iar la adulţi şi indivizii în vârstă 

permite menţinerea îndelungată a frumuseţii şi înfăţişarea zveltă. Modul de viaţă sedentar, fără 

mişcare, îmbătrâneşte omul înainte de vreme. El devine morocănos, abdomenul atârnă în jos, 

înfăţişarea se schimbă evident. Ţinuta poate fi corectată prin exerciţii fizice, care întăresc 

musculatura (mai ales muşchii trunchiului). Pentru aceasta este bine să se facă exerciţii de 

gimnastică şi să se înoate. La o ţinută corectă contribuie exerciţiile regulate care să intereseze 

numeroase grupe musculare. Prin exerciţiile fizice alese special pot fi înlăturate deformaţiile 

coloanei vertebrale în stadiul incipient de dezvoltare, poate fi întărită musculatura abdomenului, 

întărită şi restabilită bolta piciorului. Aplicarea exerciţiilor fizice pentru corectarea unor defecte de 

constituţie a corpului trebuie făcută sub controlul medicului specialist. Se îmbunătăţeşte activitatea 

inimii.  

Educaţia fizică şi sportul au o influenţă favorabilă nu numai asupra musculaturii ci şi asupra 

celorlalte organe, îmbunătăţindu-le activitatea. Pentru a fi un om sănătos, puternic, rezistent şi 

armonios dezvoltat, trebuie să te ocupi permanent şi sistematic cu diferite tipuri de exerciţii fizice şi 

sport. 

Nu putem avea pe deplin o gândire sănătoasă dacă organismul nostru nu cunoaşte mişcarea, 

exerciţiul fizic. Aceste două elemente se completează pentru a rezulta omul cu adevărat  integru. 

Spuneam că pe lângă mişcare important este să avem şi o alimentaţie echilibrată şi o igienă a 

corpului adecvată. Revistele care abordează aceste teme sunt numeroase. Multe sfaturi, dar câte 

acţiuni de punere în practică?  E foarte simplu să urmăm aceste sfaturi. Să mâncăm echilibrat 

înseamnă să mâncăm atât cât trebuie, nu prea puţin astfel încât să simţim foame şi nu prea mult 

încât să simţim că nu ne mai putem ridica de la masă. Reţinem cuvântul "masă". Da, da...obiectul 

acela de mobilier împrejurul căruia se află scaunele. Am ţinut să precizez acest lucru întrucât 

oamenii din ziua de astăzi mănâncă în faţa televizorului, pe stradă, în picioare.  

Apoi, nu degeaba apar spoturi de genul: "Excesul de sare, zahăr şi grăsimi dăunează grav 

sănătăţii!" sau "Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătăţii!" sau "Fumatul poate ucide!"  

         Igiena corporală este un subiect important. "Apa si săpunul sunt sfinte." Curăţenia e ca o carte 

de vizită a persoanei tale. De asemenea, trebuie să înţelegem că medicii, în general, sunt prietenii 

noştri. Ei ne dau sfaturi preţioase despre cum să ne menţinem sănătoşi. Nu ocoliţi un cabinet 

stomatologic, un cabinet oftalmologic, efectuaţi examene medicale de rutină pentru a preveni, mai 

degrabă decât pentru a trata diferite afecţiuni. 

Deviza fiecăruia ar trebui să fie "Vreau să trăiesc sănătos!". 

,,Sportul meu preferat este viaţa. Şi mă antrenez în fiecare zi pentru ea” (Florin Piersic). 

 

http://sportsanatate.blogspot.com/2009/06/corpul-omenesc-note-rezumativemuschi-si.html
http://sportsanatate.blogspot.com/2009/03/deficientele-fizice-cauze-clasificari.html
http://sportsanatate.blogspot.com/2009/03/deficientele-fizice-cauze-clasificari.html
http://sportsanatate.blogspot.com/2009/06/bolta-plantara.html
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În cadrul dezvoltării psihice şi al formării personalităţii adulte, învăţarea ocupă un loc central, 

datorită faptului că prin învăţare individul dobândeşte noi comportamente. Începând cu deprinderile 

şi priceperile şi terminând cu cunoştinţele şi operaţiile intelectuale, toate se dobândesc prin 

activitatea de învăţare. A.N. Leontiev definea învăţarea ca fiind “procesul dobândirii experienţei 

intelectuale de comportare”, înţelegând prin aceasta asimilarea de informaţii şi, mai mult decât atât, 

formarea gândirii, a sferei afective, a voinţei, deci formarea sistemului de personalitate. 

O bună cunoaştere a procesului învăţării face mai eficientă luarea deciziilor de adaptare pe 

parcursul unei lecţii, pentru profesori sau a deciziilor de elaborare a programelor individuale de 

învăţare, în cazul studenţilor şi al elevilor. 

Etapele pe care le parcurgem atunci când învăţăm: 

O primă fază este cea de contact cu informaţiile noi, urmată de o prelucrare a acestora, până 

când are loc înţelegerea. Am putea numi aceasta faza de  achizitie.  

Faza următoare este faza de interiorizare a noilor cunoştinţe şi de integrare a lor într-un 

sistem personal, coerent, care se construieşte pornind de la experienţele anterioare.  

A treia fază presupune acţiune din perspectiva noilor achiziţii, care, odată dobândite şi 

operaţionalizate, trebuie utilizate. Aceasta înseamnă că vom acţiona conştienţi fiind şi de faptul că 

ştim ceva în plus, şi de faptul că ştim la ce ne foloseşte ceea ce tocmai am aflat. Am putea numi 

aceasta faza de  modificare.  

Pasul final este cel de concretizare a modificărilor în abilităţi şi comportamente. Am putea 

numi aceasta faza rezultat. A atinge nivelul rezultatelor înseamnă a actiona fără să uităm că am 

învăţat ceva. 

Un aspect important legat de modificările produse este că acestea, pentru a putea fi 

considerate învăţare reală, trebuie sa fie menţinute (Gagne, 1975). Odată ce modificarea a avut loc, 

aceasta este stabilă şi poate fi transferată asupra situaţiilor noi. 

Învăţarea se construieşte pe baza experienţelor anterioare şi este influenţată de climatul în care 

se realizează. Există factori interni (motivaţia, potenţialul intelectual, particularităţi   

psihoindividuale   şi   de   vârstă  etc)   şi   factori externi   ai   învăţării    (experienţele de învăţare, 

contextul, evenimentele instruirii etc). 

Învăţarea înseamnă achiziţie, urmată de o interiorizare, care duce la o modificare, 

observabilă prin intermediul unor rezultate.  

Învăţarea eficientă are trei caracteristici importante: 

•     este activă 

•     este orientată catre scop                     

•     duce la rezultate măsurabile.  

Instrumentele învățării eficiente sunt gândirea critică și strategiile metacognitive. 

Învăţarea activă presupune implicare şi participare conştientă în procesul de construire a 

cunoştinţelor. A da semnificaţie personală materialelor care sunt învăţate înseamnă a le transpune în 

sisteme proprii de cunoştinţe, a stabili permanent legături între experienţele anterioare şi cele noi, 

între cunoştinţe şi aplicabilitatea lor, între şi în interiorul domeniilor de cunoaştere. 

Orientarea către scop presupune orchestrarea eforturilor înspre atingerea unor obiective. 

Obiectivele se stabilesc pornind de la punctele slabe existente, care vor fi convertite în nevoi de 
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instruire şi autoinstruire. Obiectivele în învăţare pot viza achiziţia de informaţii, formarea de 

abilităţi, formarea de comportamente sau dezvoltarea potenţialului de învăţare. Obiectivele se 

stabilesc înainte şi în funcţie de ele se aleg conţinuturile şi procedeele. Proiectarea activităţilor de 

învăţare eficientă se realizează prin obiective nu prin conţinut. 

Rezultatele măsurabile sunt un imbold pentru a continua investiţia de efort în învăţare. 

Rezultatele se concretizează în aspecte imediate (examene promovate, concepte stăpânite, idei 

însuşite), dar există şi rezultate care vor putea fi demonstrate în timp mai îndelungat (succes în 

profesie, performanţă intelectuală, comportamente în viaţa concretă). Dezvoltarea personală este un 

continuum, nu se încheie odată cu dobândirea unei achiziţii sau obţinerea unui rezultat. Calitatea 

este o coordonată cheie a rezultatelor obţinute prin învăţarea eficientă. 

Gândirea critică este instrumentul învăţării eficiente care ajută o persoană să se orienteze în 

lumea alternativelor posibile şi să-şi conştientizeze mecanismele propriei gândiri. Cel mai important 

aport al gândirii critice este că provoacă la acţiune, orice înţelegere este urmată de o acţiune în 

consecinţă. Perseverenţa în învăţare duce la stabilitatea achiziţiilor. Capacitatea de reflecţie şi 

autoreflecţie critică asupra experienţelor de învăţare se concretizează în posibilitatea de a opta 

argumentat, pe baza unor dovezi valide asupra direcţiilor de dezvoltare personală. 

Strategiile metacognitive denumesc aspectele legate de monitorizarea şi controlul învăţării, 

precum şi dezvoltarea potenţialului de învăţare. Automonitorizarea progresului şi controlul efortului 

investit în învăţare atrag după sine nevoia de a deprinde tehnicile de învăţare. A decide resursele, 

cantitatea acestora şi momentul investirii lor înseamnă a învăţa inteligent. A învăţa cum să înveţi 

înseamnă amplificarea capacităţii individuale de învăţare, cu alte cuvinte a accelera eficient 

procesul învăţării. 

Eficienţa apare la intersecţia a trei coordonate, aflate permanent în echilibru: ideea, acţiunea şi 

rezultatul. 

Echilibrul este elementul cheie al acestui triunghi al eficienţei. Ideea înseamnă a da 

semnificaţie personală învăţării, a urmări un scop, acţiunea înseamnă capacitatea de a investi în 

atingerea acelui scop, iar rezultatul este garanţia atingerii scopului. Centrarea pe idei şi principii 

duce la o învăţare teoretică, centrarea pe acţiune duce la pierderea din vedere a scopului, centrarea 

pe rezultate duce la tehnicizare şi pierderea semnificaţiei învăţării. 

Un alt aspect important al relaţiei idee-acţiune-rezultat îl constituie dinamica acesteia. După 

ce o idee a fost transpusă în rezultat prin intermediul acţiunii, procesul reîncepe, prin alegerea altor 

idei, a altor obiective. 

A învăţa eficient înseamnă a dori să atingi un rezultat, pe care îl stabileşti constient drept scop 

al învăţării şi te implici activ în atingerea lui. Reflexia critică asupra alternativelor, acţiunea 

perseverentă, orientarea spre calitate şi utilizarea strategiilor metacognitive amplifică rezultatele 

pozitive ale învăţării eficiente. 

Ca rezultat al analizei din perspectiva pedagogică a procesului învăţării patru concepte se 

impun spre a fi luate în considerare: unitatea, secvenţa, cadrul şi contextul de învăţare. 

Unitatea de învăţare reprezintă o diviziune logică a unui conţinut care urmează a fi însuşit, 

împreună cu ansamblul de deprinderi care este corelat acelui conţinut. În interiorul unei unităţi de 

învăţare sunt cuprinse mai multe subunităţi, prin care se realizează o achiziţie a unui grupaj articulat 

de cunoştinţe, a unui comportament, a unei abilităţi, a unei deprinderi de învăţare. Dintre acestea, 

cea mai mică subunitate este secvenţa de învăţare. 

Secvenţa de învăţare reprezintă rezolvarea unei sarcini de învăţare într-un timp dat, cu scopul 

de a atinge un rezultat. Secvenţa de învăţare începe cu o sarcină de lucru (Radu, 2000), continuă cu 

îndeplinirea acesteia într-un timp determinat şi cu o anumită investiţie de resurse, şi se finalizează, 

cu un rezultat. Acesta poate fi: însuşirea unui algoritm, învăţarea unei poezii, achiziţia unui grupaj 

de cunoştinţe. 

Secvenţa de învăţare include componente şi metacomponente. Componentele se obiectivează 

în conţinut, şi ansamblul de metode prin care acesta este transformat în cunoştinţe, abilităţi, 
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comportamente. Metacomponentele se referă la deprinderi de învăţare, fie de apreciere şi control a 

efortului şi resurselor invesite în învăţare, fie de însuşire a unor tehnici de învăţare. 

Contextul sau situaţia de învăţare reprezintă ansamblul relaţiilor dintre agenţii învăţării şi 

mediul în care acestea se produc. Prin intermediul acestora învăţarea dobândeşte o semnificaţie 

particulară pentru educat, ajutându-1 să vadă mai clar aplicabilitatea cunoştinţelor. 

Teoria învăţării situaţionale (Collins, Brown si Newman, 1987) promovează ideea achiziţiei 

cunoştinţelor şi abilităţilor în contexte care demonstrează cum pot fi utilizate aceste cunoştinţe şi 

abilităţi în viaţa reală. Modelul învăţării prin ucenicie le oferă celor care învaţă posibilitatea de a se 

implica activ, de a observa, de a se angaja, în contexte semnificative. 

Contextul influenţează nu doar tehnicile de predare, ci şi mijloacele didactice. Modelele şi 

simulările folosite pentru predare şi învăţare reconstruiesc lumea reală în lumea şcolii. 

Diversificarea contextelor de învăţare nu produce de la sine dezvoltarea capacităţii de transfer 

a cunoştinţelor în contexte noi. Acest lucru se produce numai când există o secvenţă de învăţare 

bine organizată, plasată într-un context semnificativ. Dacă situaţiile de învăţare sunt complexe şi 

diverse, se realizează nu doar achiziţii de cunoştinţe sau abilităţi, ci şi achiziţii ale 

metacomponentelor. 

Cadrul de învăţare reprezintă o structură care eficientizează secvenţa de învăţare, aducând un 

plus de reflexivitate procesului de învăţare. Cadrul înglobează atât secvenţa de învăţare, cât şi 

contextul în care aceasta se produce. 

Cadrul conţine o fază de pre-configurare a secvenţei, o fază destinată realizării secvenţei de 

învăţare şi o fază de reflecţie asupra experienţelor de învăţare.  

Cadrul de învăţare este un esafodaj care orientează gândirea, amplificând în acelaşi timp 

potenţialul intelectual al celui care învaţă. Fazele care premerg sau urmează secvenţei de învăţare 

sunt cele care dezvoltă în mod direct metacomponentele, prin conştientizarea, exersarea şi 

diversificarea instrumentelor intelectuale. 

Un exemplu ilustrativ de altfel de cadru de învăţare este cadrul Evocare/Realizarea Sensului/ 

Reflectie (Steele, Meredith şi Temple, 1998) propus de programul „Lectura şi scrierea pentru 

dezvoltarea gândirii critice". În faza evocării se orientează atenţia celor care învaţă înspre un anumit 

subiect, în faza realizării sensului se abordează acel subiect din diferite unghiuri şi prin strategii 

specifice, pentru a fi însuşit, iar în faza evocării se desfăşoară activităţi care permit reflecţia asupra 

experienţelor de învăţare parcurse. 

Tot exemple de cadre de învăţare pot fi considerate şi modelele propuse de David Ausubel şi 

Donna Ogle. Modelul organizatorilor cognitivi daţi în avans (Ausubel, 1960) are trei faze: 

introducerea organizatorilor, realizarea sarcinilor şi materialelor de învăţat şi întărirea structurii 

după care au fost organizate cunoştintele prin revenire la organizatorul cognitiv. Modelul 

„Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat" (Ogle, 1986) cuprinde o fază de reactualizare şi organizare a 

cunoştinţelor anterioare („ştiu"), o fază de stabilire a obiectivelor de învăţare („Vreau să ştiu"), 

urmate de o secvenţă de învăţare şi apoi de o fază de reorganizare a cunoştinţelor în lumina noilor 

informaţii achiziţionate. 

Cadrul de învăţare se fundamentează pe ideea de învaţare eficientă, fiind orientat către 

atingerea rezultatelor într-un context diversificat, care să permită transferul cunoştinţelor şi 

abilităţilor în alte contexte. Strategiile metacognitive sunt mai prezente în interiorul cadrului de 

învăţare decât în interiorul secvenţei sau al contextului luate separat. De asemenea, prin esafodajul 

care se construieşte pentru achiziţia cunoştinţelor, metacomponentele sunt şi ele organizate şi 

structurate.           
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Activitatea de prevenire a eşecului şcolar este mai dificilă decât cea de tratare diferenţiată şi 

individualizată a elevilor aflaţi în situaţie de eşec şcolar.  În încercarea de a da unele soluţii de 

prevenire şi înlǎturare a eşecului şcolar trebuie sǎ subliniem cǎ este mai uşor de prevenit şi 

preîntâmpinat fenomenul de eşec şcolar, decât încercarea de a-l înlǎtura dupǎ ce deja s-a produs. 

Eliminarea eşecului  din activitatea şcolară este o necesitate socială şi morală, o dorinţă a fiecărui 

învăţător care şi-a împletit destinele vieţii cu cele ale micilor şcolari. 

La nivelul şcolii se propun urmǎtoarele soluţii: 

 Sporirea rolului învǎţǎmântului preşcolar. Statisticile pedagogice aratǎ cǎ aproximativ 

jumǎtate din elevii cu probleme la ciclul primar nu au frecventat grǎdiniţa, observându-se prin lipsa 

cunoştinţelor şi deprinderilor minime necesare însuşirii citit-scrisului, familiarizarea cu rigorile unui 

program şcolar organizat; 

 Sprijinirea şcolii, care trebuie sǎ asigure resurse materiale şi umane corespunzǎtoare unui 

învǎţǎmânt de calitate: dotare cu laboratoare şi echipamente moderne; cadre didactice calificate şi 

motivate în activitatea lor; programe şcolare de calitate, periodic revǎzute şi îmbunǎtǎţite; 

 Trebuie avut în vedere nivelul de vârstǎ al elevilor pentru a nu se suprasolicita posibilitǎţile 

limitate ale unui stadiu şi a nu se ajunge la cristalizarea unei personalitǎţi refractare care va intra 

frecvent în situaţii de conflict cu cei din jur; 

 Supravegherea permanentǎ a elevilor-problemǎ şi cooptarea acestora într-o serie de 

activitǎţi educative extraşcolare (vizite, excursii etc.); 

 Asigurarea unor legǎturi solide între şcoalǎ şi familie; 

 Copilul să fie acceptat aşa cum este, cu calităţi mai mici sau mai mari;  

  Rolul şcolii este de a-i asigura condiţii de dezvoltare potrivit particularităţilor individuale; 

  Organizarea activităţii didactice trebuie privită în mare măsură de pe poziţia elevului din 

bancă, deoarece el învaţă; 

 Învǎţǎtorul reprezintǎ piesa de bazǎ în acţiunea de asigurare a reuşitei şcolare. Pentru 

aceasta el trebuie sǎ dispunǎ nu numai de o bunǎ pregǎtire de specialitate, dar şi de o competenţǎ 

psiho-pedagogicǎ, exprimatǎ prin urmǎtoarele capacitǎţi: 

- diagnosticarea capacitǎţii de învǎţare, care sǎ permitǎ o discriminare corectǎ dintre elevi; 

- identificarea lacunelor şi a dificultǎţilor întâmpinate de elevi; 

- evaluarea corectǎ a rezultatelor obţinute; 

- modalitǎţi de ajutorare a elevilor ce întâmpinǎ dificultǎţi în activitatea de învǎţare. 

Adaptarea cadrului didactic la cerinţele şi individualitatea elevului, în vederea reuşitei şcolare 

se poate concretiza schematic: 
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Gradarea sarcinilor 

de la uşoare la dificile pe 

fişele de lucru 

   Fixarea de 

sarcini deschise, 

deoarece elevii mai 

buni le interpretează 

într-un mod mai 

solicitant.  

Prezentarea 

temelor în mai multe 

noduri,de ex.: studierea 

unui subiect apoi 

prezentarea un raport 

SAU o discuţie SAU un 

grafic 

 Diferenţierea 

sarcinilor şi 

/ sau  

timpului alocat 

 Fixarea de 

sarcini diferite pentru 

grupuri sau indivizi 

diferiţi, în funcţie de 

abilităţi 

Învăţarea bazată pe 

surse de informare/ 

învăţarea bazate pe 

resurse; 

Programe 

individualizate, învăţare 

pas cu pas 

 

 

 Existenţa unor  

fişe ajutătoare pentru 

elevii care au nevoie 

de ele şi le cer 

Abordarea tuturor 

tipurilor de 

învăţare,vizual, auditiv şi 

practică; emisfere 

cerebrale dreapta şi 

stânga 

 

Formarea unor  

perechi de elevi cu 

aptitudini diferite care se 

pot ajuta recuproc 

  

Diferenţierea 

experienţelor de 

învăţare ale 

elevilor 

 Planificarea 

utilizării 

instrumentelor 

ajutătoare de învăţare 

atunci când există 

Utilizarea 

lucrului în grup, ex. 

colegii se ajută între ei 

 

Dezvoltarea unor 

abilităţi generice prin 

răspunsuri 

individualizate pe 

formulare speciale 

 Diferenţierea  

răspunsului 

 Recompensarea 

chiar şi pentru cele 

mai mici progrese şi 

apoi stabiliţi împreună 

pasul următor 

Utilizarea 

autoevaluării 

 

 

 Evitarea notării, 

cu excepţia cazurilor 

în care este absolut 

necesară 

Activităţi diferenţiate 

 

În ceea ce priveşte familia, implicarea acesteia în procesul educativ şi mai ales în lupta 

împotriva eşecului şcolar ar fi o condiţie necesarǎ de îndeplinit pentru a-l ajuta pe copil sǎ gǎseascǎ 

un sprijin atât moral cât şi material. 

În cazul în care familiile manifestǎ indiferenţǎ faţǎ de situaţia copilului, învǎţǎtorul trebuie sǎ 

ia atitudine prin invitarea familiilor de a se implica în viaţa şcolarǎ a copiilor. 

Toate modificǎrile survenite în comportamentul, atitudinea, situaţia şcolarǎ a copilului trebuie 

sǎ-i preocupe pe pǎrinţi şi sǎ încerce sǎ cunoascǎ cauza realǎ a acestora. 
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La nivelul familiei se propun urmǎtoarele soluţii pentru prevenirea eşecului şcolar: 

 Stabilirea unor întâlniri periodice între pǎrinţi şi învǎţǎtor sau consilierul şcolar 

pentru a discuta comportamentul elevului şi evoluţia lui (socialǎ şi psihologicǎ) precum şi 

caracteristicile specifice vârstei; 

 Realizarea unor campanii de educare a pǎrinţilor în care sǎ se prezinte importanţa 

cultivǎrii emoţiilor pozitive, dar şi a sentimentului de responsabilitate. 

 Implicarea mass-mediei într-o serie de campanii împotriva violenţei în familie, 

explicându-se în acelaşi timp consecinţele comportamentului agresiv asupra copilului. 

În ceea ce priveşte activitatea de înlǎturare a fenomenului de eşec şcolar, aceasta este mai 

dificilǎ decât cea de prevenire, presupunând elaborarea unor strategii de tratare diferenţiatǎ şi 

individualizatǎ a elevilor aflaţi în aceastǎ situaţie. 

Pentru ca o astfel de strategie sǎ fie pusǎ în aplicare trebuie cunoscute foarte bine 

particularitǎţile psihologice a elevilor. Variaţiile mari de ritm intelectual şi stilul de lucru impun 

activitǎţi de organizare diferenţiatǎ a procesului de predare-învǎţare, pe grupuri de elevi. 

Un alt aspect important în înlǎturarea acestui fenomen este creearea unor situaţii speciale de 

succes pentru elevii cu dificultǎţi şcolare, deoarece succesele sporesc încrederea în forţele proprii. O 

modalitate de a-l pune pe elev în situaţia de succes este „de a-l ajuta sǎ treacǎ de la simpla posturǎ 

de receptor al informaţiilor, la cea de folosire eficientǎ a raţionamentului ştiinţific, prin intermediul 

cǎruia el va putea prelucra şi aplica în mod adecvat  informaţiile primite la ore.” (J. Piaget –

Judecata moralǎ la copil, Editura Didacticǎ şi Pedagogicǎ, Bucureşti, 1980, p. 79) 

Pentru înlǎturarea fenomenului de eşec şcolar, o altǎ soluţie  este de a-i ajuta pe elevi sǎ-şi 

organizeze cât mai bine timpul zilnic de lucru, alternând activitǎţile abstracte cu cele recreative 

(elevii au tendinţa de suprasolicitare a capacitǎţii psihonervoase). 

Este important de subliniat cǎ în procesul de înlǎturare a fenomenului de eşec şcolar este 

nevoie de participarea consilierului şcolar, a cadrelor didactice, colegilor, dar şi a familiei. Pentru ca 

demersul sǎ ducǎ la soluţionarea problemei elevului, toţi cei amintiţi anterior trebuie sǎ lucreze ca o 

echipǎ, lucru destul de greu de realizat. 

În Buletinul Informativ al programului Phare 2003 este prezentată o soluţie a problemei: 
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Nevoile copilului 

(Preluat din Buletin informativ Programul Phare 2003, august 2006) 

  
 

Trebuie spus că nu există reţete  care pot fi transpuse  mecanic. Este posibilă  însă  conturarea  

câtorva coordonate de acţiune: 

I. Activităţi preventive 

• cunoaşterea universului copilului; 

• stabilirea  unor relaţii  cu  familia pentru  a  cunoaşte  trecutul  copilului, 

comportamentul său în afara  şcolii, modul în care el povesteşte ceea ce se întâmplă în şcoală 

etc. şi implicarea ei în activitatea de educare a copiilor; 

• crearea unui mediu securizant pentru învăţare; 

• asigurarea unui climat afectiv corespunzător. 

II. Activităţi de suport (de susţinere) 

• stabilirea unor măsuri de suport prin activitatea curentă la clasă (observarea cu 

atenţie a evoluţiei elevilor, folosirea metodelor activ-participative, crearea de situaţii prin care 

elevul să fie ajutat să depăşească dificultăţile, atitudinea promptă de susţinerena a elevului);  

• diferenţierea şi individualizarea activităţii;  

• susţinerea intenţiei deliberate de recuperare (elevul lipseşte un timp îndelungat de la 

şcoală, a schimbat şcoala sau înregistrează o perturbare pasageră de ordin afectiv). 

 

CARE SUNT NEVOILE COPILULUI 

- dragostea şi protecţia, 
- curiozitatea faţă de nou, 
- aprecierea şi recunoaşterea, 
- dorinţa de a fi util 
-  

CE POATE FACE ŞCOALA 

- Să se îngrijească de siguranţa şi confortul 
emoţional al copiilor, 
- Să motiveze copiii pentru învăţare, 
- Să acorde atenţie fiecărui copil în parte, 
- Să organizeze cursuri de sprijin pentru copiii 
cu dificultăţi de învăţare, 
- Să ofere un program/ curriculum variat, 
adecvat, care să respecte interesele şi opţiunile 
elevilor, 
- Să informeze părinţii despre programul şcolii, 
despre progresele copilului, 
- Să fie deschisă şi primitoare, astfel încât 
părinţii să se poată implica. 
 

CE POATE FACE PĂRINTELE 

- Să încurajeze continuu şi să sprijine 

copilul, 

- Să aibă grijă să meargă la şcoală în fiecare 

zi şi la timp, 

- Să anunţe şcoala în legătură cu  proble- 

mele care ar putea afecta activitatea sau 

comportamentul copilului, 

- Să ajute copilul la teme, 

- Să participe la discuţiile despre progresul 

copilului, organizate de către şcoală, 

- Să se intereseze de faptele şi purtarea 

copilului la şcoală, 

- Să protejeze copilul. 
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III. Program de recuperare 

      Spre deosebire de tipul de susţinere menţionat anterior, demersul didactic  organizat  în 

funcţie de un  scop de recuperare trebuie conştientizat şi asumat  de elevul sau elevii aflaţi într-o 

atare situaţie; în consecinţă, se va realiza o activitate diferită  şi relativ  independentă  de cea  

propusă   pentru  ceilalţi  elevi din clasă. Elevii care urmează acest program de recuperare nu 

trebuie total  excluşi de la activităţile din orar, ca să nu resimtă această activitate  ca  pe o sancţiune 

prin care sunt lipsiţi de la  alte ore atractive pentru toţi ceilalţi.  

Putem spune cǎ realizarea în bune condiţii a procesului instructiv-educativ din şcoalǎ 

presupune, cu necesitate, „acceptarea  şi respectarea de cǎtre elevi şi cadre didactice a unor cerinţe, 

reguli şi dispoziţii elaborate şi impuse din exterior, concomitent cu instituirea unor modalitǎţi de 

control asupra acceptǎrii şi respectǎrii lor.” (T. Rudicǎ –Psihopedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 

1998, p.284) 

Dacă dorim să intervenim în favoarea copiilor, trebuie să le oferim tuturor o educaţie de 

calitate şi, în mod deosebit, celor cu cerinţe educative speciale: o educaţie de calitate pentru toţi 

într-o şcoală pentru toţi. 

 

 

Bibliografie: 

1. Buletin informativ nr. 1, 2, 3, 4- Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate- Proiect 

Phare 2005 

2. Colectiv Centrul Educaţia 2000 +- Şcoala şanselor egale , Editura Veritas, Bucureşti, 

2004. 

3. Mahinda Ranawera, A.- Raportul instituţiei UNESCO pentru educaţie, 1990. 

4. Piaget, Jean– Judecata moralǎ la copil, Editura Didacticǎ şi Pedagogicǎ, Bucureşti, 1980. 

5. Rudicǎ, Tiberiu- Familia în faţa conduitelor greşite ale copilului, Editura Didacticǎ şi 

Pedagogicǎ, Bucureşti, 1981. 

6. Şerdean, Ioan- Pedagogie- compendiu, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 

2002. 

7. Văcăreţu, Ariana- Stanca- De la analiza nevoilor la programul de formare  (Proiect Phare 

2004), Editura Didacticǎ şi Pedagogicǎ, Bucureşti, 2007. 

8. Zazzo, R.- Condiţiile reuşitei la în învǎţǎturǎ, în Readaption, 1964. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



247 

 

 

 

 

 

Secțiunea nr. 6 

 

 

 

 

 

 

ROLUL ACTIVITĂŢILOR 

EXTRACURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA 

CULTURALĂ A ELEVILOR 
 

 

 

 

 

 

 

 



248 

 

 



249 

 

ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE  

ŞI PREGĂTIREA ELEVILOR PENTRU VIAŢĂ 

 

 

Prof.înv. primar Babaşcu Elena  

Şcoala Gimnazială nr. 39 “ Nicolae Tonitza”, Constanţa  

Prof.înv. primar Caraulan Alexandra   

Şcoala Gimnazială nr. 29 “Mihai Viteazul”, Constanţa  

 

 

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 

comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii 

acumulează o serie de cunoştinte punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din 

natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 

şcoala cu viaţa. Prin acţiuni instructiv educative se dirijează şi formează elevul, participând la 

activităţile şcolii şi la activităţile familiei, activităţile comunităţii, iar comunitatea, şcoala sunt 

datoare să participe la activităţile elevului. Situaţiile de instruire se fac prin activităţi practice 

(serbări, concursuri şcolare, vizite, etc.) în funcţie de obiective şi specificul disciplinei, 

particularităţi de vârstă, programe şcolare, material didactic, spaţiu de instruire(clase, cabinete, 

biblioteci, etc.) 

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 

întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe.   Prin faptul că în asemenea activităţi se 

supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul 

didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le 

influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al şcolii şi al 

învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.   

Încă din  copilarie, între copil şi micul său univers se naşte o legătură tainică, puternică, care 

nu este altceva decât sămânţa  aprinselor simţăminte de mai târziu, ale iubirii de 

păstrarea tradiţ iilor poporului nostru.   Mândria pentru frumuseţea costumului 

popular românesc, a dansului, a obice iuri lor,  al sentimentului de dragoste de patrie 

sunt sădite în inimile generaţiilor care vin. Consolidarea  acestui sentiment 

patriotic se realizează prin cunoaşterea spontană, mai întâi a mediului 

înconjurător,  ce reprezintă punctul de pornire al unui şi r întreg de acţiuni 

conştiente. Istoria ţinutului natal constituie o părticică din ţară, cea ce reprezintă o 

parte integrantă din istoria patriei .  

  În vederea cunoaşterii ţinutului natal, precum şi cu ajutorul unor relicve 

istorice locale se organizează activităţ i prin care  se creează momente deosebit de 

emoţionante pentru elevi, care pot fi valorificate temeinic din punct de vedere 

educativ. Sentimentul mândriei naţionale trebuie cultivat la elevi. Rezultatele 

obţinute in urma acestor activităţi genereaz ă în sufletul  elevilor sentimente 

complexe: de bucurie, de dragoste faţă de patrie şi de admiraţie faţă de figurile 

măreţe ale istoriei noastre.  

Activitatea “Atelierul de descusut lumi”  din cadrul Proiectului european “Cu tenda” a avut 

loc la Constanţa pe data de 25 februarie 2016, la care au participat 11 copii aromâni din şcoala 

noastră. O primă întâlnire cu manegrul de proiect artist Lila Passima  a avut loc la şcoală cu o zi 

inainte, unde au participat mai mulţi elevi. Li s-a propus copiilor să-şi imagineze un munte, un 

măgar și o tendâ care să-ți țină umbră sau adăpost. Apoi,  să se gândească  cum ar fi să plece prin 
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lume cu o tisagâ, în care să-şi poarte  micul lor  univers, dar să ia cu ei  și sfaturile al pap și ali maie, 

fiindcă sigur vei avea nevoie de ele.  

A început cu “a fost odată ca niciodată” şi s-a terminat cu o mare de ochi şi  tot atâtea suflete 

mari şi mici fericite. În cadrul atelierului  de pictură, desen şi modelaj, copiii, cu ajutorul 

materialelor artistice: lut, carioci, fetru, au dat viaţă obiectelor şi  au fost foarte mândri de expoziţia 

de lucrări. Ei au aflat  că lucrările care  vor impresiona mai tare vor călători în alte țări apoi, în 

cadrul unei expoziții itinerante, pentru a povesti despre cultura căreia aparțin, sau vor fi expuse în 

muzeu. 

Astfel   au reuşit să aducă munţii, oile, picurarii, cârlibana, câmbâloili, hlambura şi numele  şi 

chipul ali pap şi ali mae mai aproape de  noi. De fapt ele au fost scoase din hărar, unul câte unul  şi 

şi-au închipuit cum arăta lumea pâpânilor a nostri ascultându-i sunetele, închipuindu-i şi desenându-

i contururile, modelându-i formele, cosându-i învelişul. 

   Alături de copiii de la şcoala 12, am reuşit să dăm formă atelierului de descusut lumi într-un 

drum imaginar, pe firul întors al poveştilor, imaginilor, obiectelor, cântecelor şi mişcărilor corpului.     

Este  important să organizăm  activităţi care să  contribuie efectiv la dezvoltarea personalităţii 

fiecărui copil şi la educarea  pentru o bună convieţuire a grupurilor de apartenenţă  şi  de referinţă. 

Merită orice efort, şi dacă ne gândim la efectele in timp si de durată pe care le are şcoala si  la 

amprenta pe care o lasă  activitatea şi personalitatea învăţătorului  în  viata oricărui  individ.  

În cadrul Programului Olimpiadele Kaufland am realizat diferite activităţi pe teme 

diferite: “Cumpărături inteligente”, Vizite culturale la expoziţia “Egiptul antic”, concurs de recitări, 

creaţii proprii,“Civilizaţi in trafic”.  Pentru păstrarea tradiţiilor de 1 Decembrie în cadrul activităţii  

“Sunt mândru că sunt român”, elevii au purtat costume populare din diferite zone 

ale ţării,  le -au prezentat, realizînd pe grupe  şi expoziţia de fotografii cu acestea.  

După ce au admirat frumuseţea portului au  dansat şi o horă românească. Pentru a 

crea un mediu favorabil , copiii au realizat şi  expus anterior lucrări  de desen cu 

harta ţării,  au expus fotografii individuale cu costumele diferitelor etnii locale, au 

scris versuri  despre patrie.  

O altă activitate în cadrul acestui program pe tema Sport şi n utri ţie a fost 

„Piramida Alimentelor”. După prezentarea acesteia de către câţiva copii care au 

subliniat  importanţa respectării  ei, în cadrul grupurilor au stabilit  un program 

zilnic pe care l -au dus la îndeplinire. Şi -au dorit ca fiecare să realizeze piramida 

alimentară, în pauzele de masă au consumat produse sănătoase, adoptând un stil  de 

viaţă sănătos.În pauzele de joacă au ieşit la aer sau au realizat  exerciţii  de mişcare 

la sala de sport ,după care s -au hidratat. Le-a plăcut foarte mult să caute în pliante 

alimente sănătoase, fructe şi legume.  Au expus lucrările în formă de piramidă,  s-au 

implicat  activ, au împărtăşit apoi la şcoală modul cum au aplicat acest  program şi 

acasă prin practicarea sportului preferat,povestind despre importanţa somnului, 

despre echilibrul în alimentaţie  

   Din experienţa la clasă am constatat în ce măsură lectura contribuie efectiv la 

dezvoltarea gândirii, limbajului, a trăsăturilor de caracter ale copiilor, dacă se apreciază just rolul şi 

rostul pe care îl joacă lectura în cadrul programei şcolare, favorizând întregul registru explicativ-

emoţional cerut şi condiţionat de vârsta micilor şcolari. Activitatea „Read for the Record”  iniţiată 

de Neuron English, a fost o încântare pentru copii. După ce au audiat povestea propusă „ Nu 

Norman –povestea unui peştişor auriu”, au realizat diferite activităţi sub formă de joc: 

Sentimentele- copiii îşi dezvoltă vocabularul şi manifestă o înţelegere a diferitor sentimente în 

momentul în care potrivesc imaginile cu emoţia cuvintelor;    

Arhitecţi de acvariu- copiii îşi dezvoltă vocabularul  in timp ce îşi descriu munca, decorând  

un acvariu; 
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Grija pentru animale - Copiii îşi dezvoltă înţelegerea şi vocabularul în timp ce învaţă despre 

cum să aibă grijă de animale. Ei au ocazia să  gândească  într-un mod creativ  şi să  folosească o 

gamă variată de materiale, în timp ce lucrează, atunci când se joacă “ La clinica veterinară”; 

Alege animalul de companie potrivit pentru tine-  vorbesc despre cum e să ai un animal de 

companie. 

  Vizionarea unor piese de teatru sau spectacole pentru copii  şi prezentarea într-o formă 

artistică îngrijită îi oferă elevului posibilitatea de cunoaştere a relaţiilor dintre oameni, îmbogăţindu-

i  gândirea, dându-i posibilitatea să cunoască trecutul, să înţeleagă prezentul şi să năzuiască spre 

viitor, pregătindu-l pentru viaţă. Astfel, participând la spectacol, şcolarul mic are în faţă eroii vii, 

care-l entuziasmează şi i se impun ca exemple de urmat, care îi trezesc dorinţa de a deveni mai bun, 

corect şi cinstit în comportare, de a citi el însuşi cartea respectivă. Avand in vedere rolul important 

pe care-l joacă emoţiile estetice în viaţa spirituală, punerea în scenă a unor piese pentru copii 

contribuie foarte mult la stimulare, elevii trebuie să se prezinte la un înalt nivel artistic şi de 

disciplină. Îmbinarea activităţii şcolare cu activităţi extracurriculare au numeroase valenţe 

formative: manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative, cadrul didactic îşi afirmă spiritul 

novator, creativitatea didactică. Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a 

materialului de către cadrul didactic, abordarea creatoare a temelor de către acesta  şi, nu în ultimul 

rând, măiestrie pedagogică şi dragoste pentru copii. 

Şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  forme. 

Ca activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă,               activităţile 

extracurriculare contribuie la  lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivarea  interesului pentru diferite 

ramuri ale ştiinţei, orientează elevii către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, atrag 

individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la 

formarea personalităţii. Deosebirea de  cele şcolare constă în varietatea formelor  şi a conţinutului, a 

metodele folosite, prin raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi de prietenie dintre 

cadrele didactice şi elevi, prin utilizarea unei forme specifice de verificare şi apreciere a 

rezultatelor. 

Activităţile extracurriculare se desfăşoară sub forme variate, ca de exemplu: activităţi 

artistice, ştiinţifice, activităţi sportive, obşteşti, turistice.În cadrul acestor activităţi elevii au prilejul 

să se afirme, să-şi  dezvolte personalitatea, întrucât lumea actuală este stăpânită de televizor sau de 

calculator 

Manifestare festivă, cu program complex, serbarea şcolară este o activitate extracurriculară 

tradiţională cu  mari valenţe educative şi se desfăşoară cu prilejul unor evenimente de însemnătate 

naţională sau internaţională, de tradiţiile  şi obiceiurile statornicite în şcoală. Prin această activitate, 

elevii se pot exprima activ, atât cei talentaţi într-un domeniu sau altul, cât şi  număr cât mai mare de 

elevi, fiecare contribuind, în felul lui, la reuşita comună. Am realizat astfel de acţiuni cu ocazia zilei 

de 6 Decembrie, a Crăciunului, a zilei de 8 Martie,a Zilei Aromânilor sau la sfârşit de an şcolar, 

oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral, în scris sau prin muzică. Folosind 

metode active şi stimulative pentru participarea elevilor, am realizat activităţi extracurriculare 

programate şi proiectate din timp, diverse atât ca formă, cât şi conţinut, ce s-au desfăşurat în şcoală, 

în afara ei, în comunitate, Alte activităţi la care au participat activ au fost: Târgul de 

plăcinte –Dragobete,  târgul de toamnă unde s -au făcut şi  donaţii către copiii  de la 

Centrul Cumpăna.  Aceste acţiuni de strângere şi de dăruire de jucării, hăinuţe, rechizite  pentru 

copiii devaforizaţi din comunitate, au determinat dezvoltarea creativităţii civice, artistice  şi a 

responsabilităţii faţa de problemele comunităţii. 

 La concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite 

teme  de creaţii artistice, de desen,  la diferite discipline la ciclul primar au participat copiii,obţinând 

diverse premii, ceea ce a contribuit la creşterea stimei de sine, a conştientizării valorii personale. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale, constituie un 

mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă 
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elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, operele de artă originale, 

momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de 

seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale 

muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în 

cadrul lecţiilor. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate 

şi sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care 

le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. Excursia ajută la dezvoltarea 

intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică. Ea este cea care îl 

reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea 

orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară 

dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 

Orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie activităţii extracurriculare, o componentă 

educaţională valoroasă şi eficientă căreia, adoptând , în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  

modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii să asigure  astfel  o atmosferă relaxantă 

care să permită educarea spiritului creativ al elevilor. Şcoala trebuie să ofere ocazii  elevului de a 

lua singur decizii şi să stimuleze încrederea în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă, să 

încurajeze iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor  relaţii care să 

nu exagereze prin autoritate. Activităţile şcolare chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor 

cunoştinţe temeinice, a unor priceperi şi deprinderi, implicând în ansamblu o concepţie ştiinţifică 

despre lume şi viaţă şi chiar dacă duc la formarea şi dezvoltarea unei personalităţi creatoare, nu pot 

răspunde suficient dorinţei de cunoastere şi de creaţie - însuşiri caracteristice copiilor.  

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea activităţii 

şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. Desfăşurarea activităţilor 

şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative. În acest 

cadru, şi educatorul îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică. 

Activităţile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la 

clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 

atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii 

către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De 

aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  forme. 

Scopul  acestor activităţii extracuriculare este oferirea copiilor de oportunităţii multiple de recreere, 

dezvoltarea spiritului de competiţie, valorificarea potenţialului intelectual şi al aptitudinilor, 

stimularea imaginaţiei creativităţii şi iniţiativei. Obiectivele instructiv educative pe care le 

propunem să fie urmărite, să primeze şi să fie prezentate într-un mod echilibrat având grijă să existe 

şi momente recreative pentru a obţine nişte rezultate extraordinare.  În felul acesta  munca noastră 

devine un pic mai uşoară deoarece aceste activităţi sunt atractive şi îi determină pe copii să participe 

cu plăcere. Menirea noastră este de a trezi curiozitatea viitorilor indivizi ai societăţii de a le potoli 

această curiozitate şi de a-i pregăti pentru viaţă. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale, onstituie un mijloc 

de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor 

prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în 

desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de 

viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile 

dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi 

desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

  „Învăţarea nu este legată  numai de şcoală sau de contexte organizate. Concepţia de învăţare 

are la bază ideea şi observaţia că un număr mare al experienţelor noastre de învăţare s-au desfăşurat 

în afara sistemului de educaţie formală: la locul de muncă, în familie, în diferite organizaţii şi 

biblioteci.” (Pasi Salhlberg-„Recunoaşterea şi valorificarea educaţiei non formale în activităţile cu 

tinerii” ) 
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ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE ȘI ROLUL LOR  

PENTRU O ACTIVITATE DIDACTICĂ COMPLETĂ 

 

Prof. înv.primar CARMEN OANA ȘOBRANEȚ  

Școala gimnazială nr. 40 ”Aurel Vlaicu”, Constanța 

 

 

În afara de lecția propriu-zisă pe care o desfășurăm de cele mai multe ori în clasă, procesul de 

învățământ are de cele mai multe ori și alte forme de muncă didactico-educativă complementare 

acestuia. Acestea îmbracă două forme: activități desfășurate în școală (în afara orelor de clasă) și 

activități desfășurate în afara școlii (extrașcolare). Toate sunt însă activități extracurriculare ce se 

desfășoară sub îndrumarea învățătorului, dar nu sunt prevăzute în documente școlare. Rolul 

complementar al acestora fată de activitatea didactică la clasă se concretizează prin faptul că:  

 - urmăresc lărgirea și adâncirea influențelor exercitate în procesul de învățământ; 

- valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile elevilor; 

- organizarea în mod plăcut, atractiv, timpul liber al elevilor; 

- formele de organizare sunt mult mai estetice, ingenioase și au un caracter recreativ; 

- spiritul de inițiativă se poate manifesta în voie; 

- înlătură egoismul și respinge verbalismul tradițional al cadrului didactic; 

- stimulează și educă atenția; 

- exersează memoria; 

- participarea este necondiționată și deci activă, constituie un suport puternic pentru o 

activitate susținută; 

- are un efect pozitiv pentru munca desfășurată în grup; 

- se desfășoară într-o notă de optimism moloipsitor; 

- creează un sentiment de siguranță și încredere tuturor participanților ( activi sau pasivi); 

- contribuie la dezvoltarea personalității armonioase a copiilor și aptitudinile acestora de la 

cea mai fragedă vârstă. 

 În funcție de legătura lor cu procesul didactic desfășurat în clasă aceste activități se pot 

organiza și desfășura în diferite etape ale procesului de învățământ. 

Astfel : 

 la începutul  unei teme sau capitol din programă 

Acestea  sunt activități indroductive extracurriculare ce urmăresc familiarizarea elevilor cu 

sarcina de învățare, trezesc interesul pentru o anumită temă sau contribuie la acumularea unui 

material necesar dezbaterilor ce vor urma. 

Exemple: 

 excursii – Adamclisi- pentru lecția ” Strămoșii noștri dacii și romanii” și alte lecții pe 

aceeași temă la limba română sau istorie. 

 vizite- Muzeul de Artă populară, Muzeul de istorie și arheologie, pentru lecții din aria 

cirriculară Arte, Limbă și comunicare, Om și societate. 

 vizionarea de spectacole- ”Ora de muzică”, ”În lumea lui Ion Creangă”, pentru ariile 

curriculare Arte, Limbă și comunicare. 

 în prelungirea, continuarea lecției 

exemple: 

 vizionări de spectacole- ”Luceafărul”, ”Prinț și cerșetor” 

 excursii – cele menționate mai sus dacă  u au avut loc la începutul temei și nu  numai. 

 vizite- la muzee 

 pentru îmbăgățirea și valorificarea cunoștințelor însușite în lecție 

exemple: 

 serbări – 1 decembrie, 24 ianuarie, despre anotimpuri, ”Serbarea abecedarului” 
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 întâlniri cu oameni de știință 

 excursii- rezervații naturale în Dobrogea; 

 drumeții- diferite trasee pentru cunoașterea frumuseților naturale ale țării. 

Din exemplele date mai sus se observă diversele forme de organizare a activităților 

extracurriculare. Credem că se impune prezentarea acestora în totalitatea lor. 

Consultațiile și meditațiile- se organizează în vederea acordării de sprijin copiilor fie celor 

care intâmpină greutăți, fie celor ce solcită sprijin pentru o mai temeinică documentare și pregătire. 

Excursiile și vizitele- amintite mai sus- urmăresc fie trezirea interesului pentru anumite teme 

propuse, fie urmăresc lărgirea orizontului de cunoștințe, de asemenea asigură familiarizarea elevilor 

cu frumusețile naturale ale tării precum și momente de recreere și destindere. 

Drumețiile și taberele- urmăresc fie documentarea într-o atmosferă de destindere și împăcare 

sufletească. 

Manifestările cultural artistice- care se diversifică la rândul lor în: 

- serbări școlare 

- șezători 

- carnavaluri 

- vizionări de filme 

- întâlniri cu personalități 

- vizite la expoziții 

- lansări de cărți 

Acțiuni organizatorice în afara școlii: 

- educația sanitară 

- educația rutieră 

- educația pentru calitate 

- emisiuni radio și TV. 

  Complementaritatea față de activitățile didactice se manifestă la toate ariile curriculare, 

realizându-se chiar o interacțiune benefică. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE  

- CALE DE ÎNTĂRIRE A RELAȚIEI CU FAMILIA 
 

Prof. înv.primar ALINA-MARIA VÂLCU 

Școala Gimnazială Nr. 39 Nicolae Tonitza Constanța 

 

Plan de lucru: 

 Parteneriatul școală - familie - societate 

 Obiective ale activităților extrașcolare 

 Includerea familiei în desfățurarea activităților extrașcolare aici și aiurea 

 Modele de activități extrașcolare - modele de bună practică 

 Rezultate observate - exemple 

 Mai bine decât o concluzie 

 Parteneriatul școală - familie - societate 

Educația este dimensiune a umanității și a evoluției, ca dovadă a implicării generației actuale 

în dezvoltarea celei viitoare. ”Actual” devine astfel un termen relativ, căci se poate referi la orice 

generație în acțiune. În felul acesta, educația se poate defini ca ”fenomen socail fundamental de 

transmitere a experienței de viață a generațiilor adulte și a culturii către generațiile de copii și tineri, 

abilitării pentru integrarea lor în societate.”
1
 

John Dewey, susținător al psihologiei funcționaliste și, totodată, instrumentalist, extinde 

definiția educației, suprapunând-o pe întreaga existență umană: ” Educaţia nu este pregătirea pentru 

viaţă, educaţia este viaţa însăşi.”
2
  

În secolul XXI, bibliotecile respiră greu, sufocate de milioane de tomuri, între care o mare 

parte dezvoltă subiecte în legătură cu educația. Din păcate, toate aceste rânduri rămân nemângâiate 

de ochi de cititori, cu excepția unor specialiști, dornici de afimare. Ca la o masă festivă, în care 

numeroasele feluri de mâncare fac să se dilueze gustul fiecăreia și să fuzioneze într-o beție de 

arome, la fel multitudinea de idei și direcții de interpretare duc la rătăcirea drumului către adevărata 

cercetare și către găsirea unui răspuns la simpla întrebare: ”Ce avem de făcut?” 

Rătăcirea încetează în momentul în care răspunsul la întrebare include trei termeni: școală, 

familie, societate. Trei termeni care denumesc cei trei parteneri fără de care educația nu poate fi 

completă și echilibrată. Educația este lucrarea-împreună a acțiunilor instituționalizate cu susținerea 

cuibului în care puiul își ia avânt și cu terenul de dezvoltare a noului arbore ce își înalță ramurile 

către viitor. 

Niciuna dintre cele trei părți ale triunghiului evolutiv nu poate lipsi, nu poate să își submineze 

propria acțiune și nu poate invada peste celelate. Educația nu se poate realiza decât atunci când 

familia, școala și societatea își dau mâna într-un frumos parteneriat armonios. În felul acesta 

sămânța de umanitate se dezvoltă și ajută la dezvoltarea ulterioară a generațiilor ce urmează. 

De aceea, așa cum școala trebuie să țină cont de evoluția și cerințele societății, societatea are 

datoria de a-și deschide porțile către nevoile școlii, iar familia va oferi suportul și sustenabilitatea 

efortului comun. În felul acesta flaorea se va deschide  într-un fruct proaspăt și aromat. 

 Scopul activităților extrașcolare 

Școala înseamnă instituție, înseamnă oameni, înseamnă cunoștințe, înseamnă interacțiune. 

Școala înseamnă cunoștințe, abilități, competențe.  Școala înseamnă studiu și exercițiu, dar școala 

înseamnă în același timp desprindere din limite. 

Domeniul în care școala aplică și rezonează competențele însușite este cel al ieșirii în social: 

activitățile extrașcolare. Este domeniul în care familia și școală întreprind o călătorie inițiatică. Dar 

                                                           
1 https://dexonline.ro/definitie/educa%C8%9Bie 

2 John Dewey - Psychology, cf. Boydston, Jo Ann. Guide to the Works of John Dewey. Edwardsville, IL:Southern 

Illinois University Press, 1972.  
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fiind un domeniul al acțiunii instituționalizate, se călăuzește pe structura proiectării, incluzând 

obiective specifice.  

Scopul general al activității extrașcolare este adaptarea competențelor însușite în școală în 

afara ei, în acțiuni practice, în interacțiune directă cu viața reală. Astfel sunt urmărite competențe de 

comunicare, de orientare, de adaptare la nou și aplicare a cunoștințelor, deprinderilor și priceperilor 

în situații cerute de moment. 

 Includerea familiei în desfășurarea activităților extrașcolare aici și aiurea 

În orice timp și în orice loc, activitățile extrașcolare au, au avut și vor avea nevoie de 

susținerea familiei.  

Se pune problema faptului că sistemul de învățământ românesc există experineța temelor 

pentru acasă, ceea ce este adevărat. Dar la fel de adevărat este că toate sistemele de învățământ au în 

vedere elemente de educație pornite din școală și derivate în familie, cu diferența că în sisteme 

precum cel englezesc, suedez, norvegian ș.a. accentul se pune pe proiectele de familie. De 

asemenea, în toate sistemele de învățământ evoluate o parte importantă ocupă activitățile din afara 

granițelor școlii.  

Nicăieri activitățile extrașcolare nu se pot desfășura fără sprijinul familiei, fiind vorba despre 

acord, dar și despre susținere practic - materială. În acest domeniu, parteneriatul cu școala este mai 

evident decât în altele.  

 Modele de activități extrașcolare - modele de bună practică 

Superioritatea cadrului didactic se poate identifica atât în calitatea actului didactic, dar și în 

calitatea și varietatea activităților extrașcolare desfășurate, coordonate și îndrumate. Nu există limite 

și nu există restricții în ceea ce privește direcția de dezvoltare, iar predarea integrată este cea care 

confirmă și argumentează acest lucru.  

Ca urmare, un cadru didactic specializat în domeniul matematicii poate să își extindă direcția 

către literatură și poezie, așa cum o demonstrează concursul județean ”Plus/minus poezie”. De 

asemenea, profesorul de educație fizică ar putea desfășura activități extrașcolare de istorie, 

geografie sau orice alt domeniu. 

În ultima perioadă, în învățământul românesc s-au inițiat și desfășurat o seamă de proiecte 

care au atins o arie extinsă de domenii de dezvoltare: S.N.A.C., A.G.L.T., IMPACT, Olimpiadele 

Kaufland. Unele dintre acestea fiind inițiate sau preluate în alte țări europene sau și din alte 

continente. 

Spre exemplu, A.G.L.T. (Asociația Grupurilor Locale de Tineret) a inițiat proiectul ”Să 

învățăm să ne jucăm!” prin implicarea unui grup de inițiatori flamando-român, nemulțumit de lipsa 

de deschidere a tinerei generații spre jocuri de interacțiune directă și de invazia informatizării. 

Activitatea membrilor A.G.L.T. ”consta in organizarea de zile de joaca pentru copiii din 

comunitatea lor dar deasemenea exista si schimburi, training-uri, actiuni culturale, educatie non-

formala. AGLT sustine grupurile locale ca o organizatie umbrela si pentru sfaturi pedagogice.”
3
 

Un alt proiect impresionant este IMPACT, inițiat de Fundația Noi Orizonturi, a cărei misiune 

este aceea de ” a promova modele de educaţie prin experienţă de calitate, care dezvoltă abilităţi de 

viaţă în rândul tinerilor, ca o strategie de dezvoltare durabilă a societăţii.”
4
 Pornită prin efortul unei 

familii de americani, fundația include cluburi în 27 dintre județe țării, în țări din Europa, Asia, 

S.U.A. și se extinde continuu. 

O nouă provocare a fost lansată prin concursul de proiecte Olimpiadele Kaufland, în cadrul 

căruia cadrele didactice au fost provocate să desfășoare activități în o multitudine de domenii: 

ecologie, sănătate, comunicare, tradiții ș.a. 

Pentru desfășurarea tuturor acestor activități a fost necesar acordul părinților și acceptarea 

programului de către aceștia. De asemenea, unele activități sau desfășurat cu implicarea directă a 

                                                           
3
 http://aglt.org/despre-aglt/ 

4
 http://www.noi-orizonturi.ro/index.php/ro 
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părinților, care au fost însoțitori ai copiilor sau coordonatori ai activității, indiferent că acestea s-au 

desfășurat în perimetrul școlii, în program în afara orarului, sau în afara școlii. 

 Rezultate observate - exemple 

Exemplul nr. 1 - Pentru o bună desfășurare a activităților A.G.L.T. se recomandă ca membrii 

(elevii) să urmeze un curs de 16 ore, pentru care trebuie să suporte costul rechizitelor necesare, iar 

conducerea G.L.T. Constanța este preluată de către un părinte, mamă a unui membru, care nu este 

cadru didactic. 

Exemplul nr. 2. - Membrii Impact poate fi implicat în acțiune de strângere de fonduri și în 

activități care presupun deplasarea în afara perimetrului școlii. Pentru aceste activități este necesar 

acordul, chiar însoțirea elevilor. 

Exemplul nr. 3 - Olimpiadele Kaufland implică activități desfășurate în cadrul școlii și în 

afara ei, ceea ce nu se poate realiza fără acordul și sprijinul familiei. 

3.1. Reciclare selectivă - Pentru această activitate, familia a realizat activitate de selectare 

acasă, pentru ca apoi cei mici să poată desfășura activitatea în clasă. 

3.2. Pachețelul sănătos - Copiilor li s-au pus în pachețel fructe, legume, sandviciuri, fără 

dulciuri și mâncare preambalată. 

3.3. Dinți frumoși și sănătoși - Un părinte, medic stomatolog, a desfășurat activitatea în sala 

de clasă, la finalul orelor de curs. 

3.4. Tradiții - Pentru desfășurarea acestei activități copiii au purtat costume populare, ceea ce 

pentru unii părinți  a reprezentat un efort. 

3.5. Prim ajutor - Un părinte, voluntar Crucea Roșie, a desfășurat activitățile la care au 

participat circa 350 de elevi ai școlii. 

3.6. Teatru - Pentru desfășurarea acestor activități a fost necesară susținerea din partea 

părinților atât înb ceea ce privește realizarea costumelor, cât și deplasarea în lcoul în care a vut loc 

reprezentație. 

3.7. Vizite informative - Activitatea a avut loc într-un mall, în care copiii au fost însoțiți de 

către părinți. 

 Mai bine decât o concluzie 

Ca urmare, în desfășurarea activităților extrașcolare este evidențiată legătura celor trei 

parteneri ai educației: școala - familia - societea. De asemenea, pe parcursul derulării acestor 

activități, famili aare posibilitatea de a descoperi anumite aspecte noi privind proprii copii, aspecte 

ce țin de contextul social și nu numai. De aceea, școala fără activități extrașcolare ar risca să devină  

închistată și excesiv de riguroasă. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE  

ÎN DEZVOLTAREA CULTURALĂ A ELEVILOR 
 

Profesor învăţământ primar ANGELICA DANCIU  

Şcoala Gimnazială nr. 8 Constanţa 

Profesor CRISTINA ILEANA ILEA  

Şcoala Gimnazială nr. 8 Constanţa 

 

 

 Motto: 

 „Educaţia este ceea ce supravieţuieşte după ce tot ce a fost învăţat a fost uitat.” (B.F. 

Skinner) 

 Educaţia cuprinde ansamblul influenţelor, acţiunilor şi activităţilor desfăşurate pentru 

formarea, dezvoltarea, modelarea personalităţii umane, precum şi pentru integrarea sa optima în 

societate. Educaţia reprezintă totodată şi o activitate socială complexă constituită din ansamblul 

acţiunilor conştiente, sistematice şi organizate, desfăşurate în scopul mai sus menţionat. Se spune că 

omul cât trăieşte învaţă, asta însemnând că educaţia nu se rezumă doar la ceea ce se învaţă în 

perioada de şcolaritate. Influenţele educative acţionează permanent asupra fiecărei persoane, în mod 

diferit, de-a lungul vieţii. În funcţie de caracterul acestor influenţe manifestate, pedagogii clasifică 

formele educaţiei astfel: educaţie formală, educaţie nonformală şi educaţie informală.  

 Sorin Cristea afirmă despre educaţia formală că „valorifică activitatea de educaţie /instruire 

organizată în cadrul sistemului de învăţământ sub îndrumarea unor cadre didactice specializate.”
5
 

Aşadar, educaţia informală vizează perioada de şcolaritate a individului. Educaţia nonformală, însă, 

reprezintă ansamblul acţiunilor instructiv-educative realizate într-un cadru instituţionalizat 

extraşcolar, incluzând activităţi realizate în afara clasei şi activităţi realizate în afara şcolii, dar, într-

un mediu instituţionalizat. Educaţia informală cuprinde ansamblul influenţelor exercitate spontan, 

continuu şi eterogen asupra individului. Aceste influenţe sunt neprelucrate pedagogic, iar acest 

lucru ridică uneori o mare problemă, căci individul nu are siguranţa receptării adecvate a 

conţinuturilor şi a articulării lor cu altele deja dobândite. Ce ne interesează totuşi să discutăm pe 

larg este, de fapt, problematica educaţiei nonformale care introduce conceptul de activitate 

extracurriculară. Educaţia nonformală evidenţiază necesitatea, rolul şi valorificarea influenţelor 

formative, educative şi a altor forme de organizare a realizării educaţiei, în afară şi după etapa 

şcolarităţii. Educaţia nonformală, respectiv activităţile extracurriculare, valorifică posibilităţi, 

resurse, experienţe, căutări locale, precum şi stimularea actualizării informaţiilor, lucruri sprijinite 

de către cadrele didactice (autorii lucrării) şi aplicate la clasele de elevi.  

Activităţile extracurriculare şi extraşcolare valorifică pozitiv şi creator cunoştinţele 

dobândite de elevi în procesul instructiv-educativ, având menirea să sprijine, să completeze şi să 

desăvârşească acest act. Ele au un larg caracter interdisciplinar, cuprinzând masa de copii a clasei, şi 

oferă cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor, de închegare a colectivului de 

elevi şi de studiere a unor aspecte ce ţin de personalitatea fiecăruia. La clasele I-IV, cel care va 

canaliza, chiar şi din umbră, propunerile elevilor pentru organizarea unor asemenea activităţi, va fi 

desigur învăţătorul, cel care va ţine cont de particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor săi, 

se va îngriji ca acestea să fie plăcute, utile şi planificate în aşa fel încât să prevină supraîncărcarea. 

În gimnaziu, diriginţii claselor sunt cei care îşi planifică astfel de activităţi extraşcolare, urmărind 

atent solicitările elevilor. În studiul nostru asupra activităţilor extracurriculare am avut în vedere atât 

o clasă inclusă în ciclul primar (clasa a IV-a B), cât şi una inclusă în ciclul gimnazial (clasa a V-a 

A).  

                                                           
5
 Cristea, Sorin, Dicţionar de pedagogie, Chişinău-Bucureşti, Litera Internaţional, 2000, pp 112 – 113.  
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Astfel, cu ocazia vizitelor (Muzeul naţional de Istorie şi Arheologie din Constanţa,  

Aeroportul Mihail Kogălniceanu, S.C. Dobrogea S.A. (Fabrica de pâine si de biscuiţi), 

a drumeţiilor pentru cunoaşterea împrejurimilor localităţii Constanţa (Rezervatia naturală de la 

Neptun, Parcul Tabăcăriei, Şantierul Naval) şi a excursiilor făcute în zonă (Monumentul de la 

Adamclisi Tropheum Traiani, Cetatea Histria, Tulcea), elevii au primit unele informaţii referitoare 

la istoricul şi importanţa oraşelor şi monumentelor pe care le-au vizitat, au putut observa formele de 

relief, cursurile unor râuri (Canalul Dunăre- Marea Neagră, Lacul Sinoe, Corbu etc.), dar au intrat şi 

în contact direct cu regulile de comportament civilizat şi cu cele de protejare a mediului 

înconjurător.  

  Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre 

frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin 

excursii, copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat 

opere de artă. De la cea mai fragedă vârstă , copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in 

contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni 

turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieţii 

sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prinacţiuni directe obiectele , fenomenele, 

anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, 

elevii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi realizările sale. În 

urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate , 

imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le culeg ,sunt 

folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la 

tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest sens . 

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 

patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 

importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 

consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. Am acordat importanţa 

cuvenită sărbătorilor şi aniversărilor importante din viaţa ţării şi a copiilor. Acestea au fost un bun 

prilej de destidere, de bună dispoziţie, dezvoltând la copii sentimental apartenenţei la colectivitatea 

din care fac parte, deprinzându-i totodată să-şi stăpânească emoţiile provocate de prezenţa 

spectatorilor. 

Activităţile extraşcolare desfăşurate în comunitatea locală prezintă valoare educativă mai 

mare, vibraţia şi trăirile afective faţă de mediul local fiind determinate de imaginile concrete, de 

acţiunile în care elevul îşi pune forţele proprii în slujba colectivităţii lărgite. În acest sens se pot 

enumera activităţile comemorative pentru eroii oraşului, ai comunităţii locale (1 Iunie – Ziua 

Eroilor şi 1 Decembrie – Ziua Naţională a ţării noastre) şi activităţile destinate cunoaşterii vieţii 

unor personalităţi de seamă din diferite domenii ale artei (Mihai Eminescu, Elena Roizen, Lucian 

Grigorescu), evenimente la care elevii claselor noastre, îmbrăcaţi în costume populare, au participat 

la sărbătorirea acestora alături de personalităţile oraşului şi locuitorii ei, prezentând câte un program 

cultural-artistic cum ar fi: recitarea unor poezii patriotice, cântece şi dansuri populare, cântece 

patriotice etc.  

Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea 

şcolară valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gusturilor şcolarilor. Ea evaluează talentul, 

munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie publică străduinţele 

colectivului clasei şi ale fiecărui copil în parte. Serbările şcolare au un caracter stimulativ atât 

pentru micii artişti, cât şi pentru părinţii lor, ele fiind şi un mijloc prin care se descoperă şi se cultivă 

talentele copiilor, calităţile de ritm, graţie, armonie, găsind pentru fiecare un rol sau un loc într-o 

anumită formaţie (de dans popular, piese, montaje-literare, dramatizări). Organizate în preajma unor 

sărbători religioase sau a unor zile cu însemnătate naţională sau internaţională (Crăciunul, Ziua 
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Naţională a României, Ziua de 8 Martie, 1 Iunie, sfârşitul de an şcolar), aceste activităţi trezesc în 

sufletul micilor artişti emoţii, bucurii de neuitat, mai ales când în sală răsună ropotul aplauzelor.  

Concursurile pe diferite teme şi întrecerile sportive oferă copiilor posibilitatea să 

demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să deseneze diferite aspecte, să confecţioneze 

modele variate şi, nu în ultimul rând să exerseze pe viu cooperarea, colaborarea sau competiţia, 

calităţi atât de necesare muncii în colectiv. La nivelul ciclului primar, se pot aminti aici: Olimpiada 

de educaţie civică, concursurile de matematică şi limba româna (Comorile Condeiului, Copilăria-

cuvânt şi creaţie, Euxin Math, Concursul de Matematică 38++), concursurile de cultură generală 

(Amicii isteţi), cele de creaţie literară şi plastică pe diverse teme (frumuseţi naturale, menţinerea 

sănătăţii, imaginarea şcolii viitorului) şi concursurile folclorice zonale şi judeţene (Mlădiţe 

Dobrogene),  toate aceste fiind realizate de ISJ – Constanţa. Au participat la Concursuri naţionale 

precum Comper, la Limba Română şi Matematica, Gazeta matematică. 

Participarea la Proiecte POSDRU, precum Povestea limbii române şi Energy Smart au 

stimulat creativitatea copiilor, i-au antrenat să lucreze în echipă, iar lecţiile de pe platforma on - line 

au fost extraordinar de atractive pentru elevii din ciclul primar, dar şi cel gimnazial. 

 Din păcate, pentru elevii din ciclul gimnazial nu există la fel de multe concursuri la care pot 

participa, la fel cum se întâmplă în cazul ciclului primar. Totuşi, elevii au fost îndrumaţi să participe 

la concursuri de creaţie literară în cadrul cărora au putut să expună lucrări abordate în diverse 

moduri. Elevii claselor despre care scriem au participat la aceste concursuri si au obţinut premii şi 

locuri fruntaşe în clasamentul judeţean şi naţional. 

Cercurile de elevi  sunt şi ele forme ale muncii educative, prin care cadrul didactic crează 

mediul adecvat unui nou tip de relaţie elev-elev şi educator-elev, motivaţia exterioară a învăţării 

transformându-se în motivaţie interioară, iar creativitatea manifestându-se în diferite forme de 

exprimare a propriei personalităţi. Lucrând cu grupe mai mici de elevi, îi putem depista mai uşor pe 

cei „împătimiţi” ai ştiinţei respective, aceştia putând fi îndrumaţi apoi spre activităţile organizate 

la Palatele şi cluburile copiilor (Academia Gheorghe Hagi, Palatul Copiilor – Constanţa). 

Realizarea revistei Steluţele şcolii este de asemenea o activitate extraşcolară care stimulează 

creativitatea elevilor şi permite dascălului descoperirea preocupărilor speciale ale fiecărui elev, 

valorizarea hobby-urilor pe care cei mai mulţi le simt insuficient de apreciate în activitatea şcolară. 

Astfel, în fiecare an i-am mobilizat pe elevi, le-am stimulat stima de sine şi i-am antrenat pentru a 

intra în competiţie unii cu alţii şi a se autodepăşi chiar, pentru ca lucrările lor să fie publicate în 

revista şcolii mai sus menţionată.  

Vizionările de spectacole (varietăţi, iluzionism, teatru de păpuşi, muzică) într-un cadru 

formal, respectiv cele desfăşurate în incinta şcolii,  a Casei de Cultură a Sindicatelor, sau a Teatrului 

de Tineret, Constanţa contribuie în mare măsură la lărgirea orizontului cultural-ştiinţific al elevilor, 

având un aport substanţial la creşterea actului educaţional. 

Activităţile preferate de către grupurile de elevi au fost următoarele: Sărbătoarea Sfântului 

Andrei – un Halloween românesc?, 1 Decembrie – Ziua României, Eminesciana, 24 ianuarie – 

Mica Unire, Dragobetele. Aceste activităţi s-au desfăşurat prin aducerea împreună a colectivului 

celor două clase, precum şi a reprezentanţilor Centrului Cultural „Theodor Burada” din Constanţa.  

În concluzie, se poate afirma că activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice 

vârstă, ele fiind cele care stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, 

chiar dacă necesită un efort suplimentar. Elevilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, 

îndemânarea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Participarea efectivă şi 

totală în activitate angajează atât elevii timizi, cât şi pe cei slabi, îi temperează pe cei impulsivi, 

stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de cooperare şi contribuie la formarea 

colectivului de elevi. 

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 

întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 

supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul 
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didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le 

influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al 

învăţământului  – pregătirea copilului pentru viaţă. Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea 

unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, 

cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea 

de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea 

aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extracurriculare se desfăşoară într-un cadru 

informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii 

şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 
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DEZVOLTAREA GÂNDIRII CRITICE A ELEVILOR PRIN 

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 
 

Prof. înv. primar IULIANA BADIU  

Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica” Constanța 

 

 

Am considerat important a aborda această temă deoarece copiii, părinții și comunitățile se 

influențează puternic unii pe alții, simțindu-se astfel nevoia dezvoltării de parteneriate. Prin 

parteneriate, personalitatea copilului se dezvoltă armonios, primind accesul la o cunoaștere cât mai 

aproape de tot ceea ce ține de mediul ntural și de relațiile umane. 

 La baza educației școlare stă așadar activitatea educațională realizată cu elevul în vederea 

dezvoltării personalității sale, activitate ce necesită implicarea tuturor resurselor existente în școală: 

resurse umane, materiale și financiare, resurse pedagogice și resurse contextuale, oferind copiilor 

posibilitatea de integrare într-o societate în continuă schimbare. 

În vederea obținerii acestei acivități educaționale eficiente, trebuie să se țină cont și de 

specificul și nivelul de școlaritate ce ne orientează demersul didactic, importanța curriculum-ului și 

activităților curriculare și extracurriculare, de unde vor reieși cele șapte dimensiuni create de 

acestea, manifestate prin: 

Plasarea învăţării - ca proces - în centrul demersurilor şcolii (important este nu ceea ce 

profesorul a predat, ci ceea ce elevul a învăţat).  

Orientarea învăţării spre formarea de capacităţi şi atitudini, prin dezvoltarea competenţelor 

proprii rezolvării de probleme, precum şi prin folosirea strategiilor participative în activitatea 

didactică.  

Flexibilizarea ofertei de învăţare venită dinspre şcoală (structurarea unui învăţământ pentru 

fiecare, deci pentru elevul concret, iar nu a unui învăţământ uniform şi unic pentru toţi, conceput 

pentru un elev abstract).  

Adaptarea conţinuturilor învăţării la realitatea cotidiană, precum şi la preocupările, 

interesele şi aptitudinile elevului.  

Introducerea unor noi modalităţi de selectare şi de organizare a obiectivelor şi a 

conţinuturilor, conform principiului "nu mult, ci bine"; important este nu doar ce anume, dar cât de 

bine, când şi de ce se învaţă ceea ce se învaţă, precum şi la ce anume serveşte mai târziu ceea ce s-a 

învăţat în şcoală.  

Posibilitatea realizării unor parcursuri şcolare individualizate, motivante pentru elevi, 

orientate spre inovaţie şi spre implinire personală.  

Responsabilizarea tuturor agenţilor educaţionali în vederea proiectării, monitorizării şi 

evaluării curriculum-ului. 

Așadar, activitatea şcolară se prezintă, în funcţionalitatea ei, ca interacţiune multiformă şi 

complexă a numeroşi factori. Calitatea procesului didactic şi nivelul rezultatelor şcolare, succesul 

sau insuccesul şcolar sunt în funcţie de calitatea acţiunii acestor factori, a funcţionalităţii lor.  

Toate pornesc însă de la motivația școlară. Motivaţia desemnează aspectul energetic, dinamic 

al comportamentului uman. Ea este definită ca „o stare de disociaţie şi de tensiune care pune 

organismul în mişcare până ce ajunge la reducerea tensiunii şi regăsirea integrităţii sale”.  

Succesul şcolar exprimă performanţa echivalentă cu atingerea obiectivelor propuse în 

activitatea şcolară, raportându-se la totalitatea rezultatelor obţinute: 

- nivelul de pregătire ştiinţifică; 

- acumularea cunoştinţelor şi formarea abilităţilor de aplicare a  acestora; 

- dezvoltarea capacităţilor intelectuale; 

- formarea unor trăsături de personalitate; 
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- interesul şi motivaţia pentru învăţătură; 

- capacitatea de a se instrui, de a deveni. 

Însă, rezultatele şcolare ale elevilor nu depind numai de aptitudinile acestora, ci reprezintă, 

mai degrabă, "eficienţa şcolară" a aptitudinilor condiţionate de o serie de calităţi: interesele, 

motivaţia, perseverenţa, stabilitatea emoţională, atitudinea fată de învăţătură ş. a.  

Înlăturarea sau diminuarea mediocrităţii elevilor şi creşterea performanţei şcolare presupune 

aşadar, o adaptare în dublu sens, a elevului la activitatea şcolară, precum şi a şcolii la factorii interni 

ai acestuia. Aici pot interveni benefic și parteneriatele educaționale, dezvoltându-le în același timp 

și gândirea critică.  

Astfel, pentru o calitate mai bună a educației, părinții, elevii și membrii comunității trebuie să 

se considere parteneri în educație. În vederea formării ca om a școlarului, colaborarea cu familia 

este cea mai importantă, însă un rol accentuat în educație îi revine și comunității, prin programe și 

acțiuni specifice ce creează și dezvoltă legături multifuncționale și societatea civilă. În permanență, 

învățarea trebuie centrată pe experiență, participare, cercetare, descoperire și împărtășire pentru ca 

școlarul să se poată dezvolta și adapta vieții societății. Astfel, copilul se transformă dintr-o ființă 

biologică în ființă socială. 

De aceea, m-am gândit să închei o multitudine de parteneriate educaţionale, urmărind să obțin 

beneficii în ce privește actul educațional, calitatea actului pedagogic în urma testării copiilor, 

organizarea clasei pe grupe, evoluția copilului, capacitatea de implicare a copiilor mai puțin dotați 

în activități extracurriculare, cât și capacitatea de a-și exprima idei și păreri proprii, de a gândi 

critic. 

Se va urmări prin activitățile extracurriculare și de parteneriat dezvoltarea și îmbunătățirea 

activităților desfășurate în cadrul acestora și unele din efectele vizibile pe care le pot crea, cum ar fi: 

- Dezvoltarea relaţiilor de colaborare între toate nivelurile: cadre didactice – cadre didactice; 

părinţi – cadre didactice; părinţi – părinţi; părinţi din scoală – părinţi din alte institutii de 

invatamant; scoală – comunitate 

- Implicarea comunităţii în activităţile scolii 

- Realizarea curriculumului diferenţiat şi individualizat 

- Educarea copiilor în vederea dezvoltării interculturalităţii 

- Îmbogăţirea capacităţii elevului de a intra în relaţii cu ceilalţi, de a interacţiona cu mediul 

- Participarea reprezentanţilor autorităţilor locale la activităţile majore ale scolii  

- Prezenţa reprezentanţilor ziarelor sau televiziunilor locale, din ce in ce mai frecvent la unele 

activităţi de înaltă ţinută ale scolii 

- Solicitarea de către ONG-uri în derularea unor activităţi de amploare 

- Sprijin acordat de către părinţi  în derularea unor activităţi prin diversele domenii de 

activitate ale acestora, dar şi ale furnizorilor şi altor parteneri 

În concluzie, prin exercitarea unei activităţi educative de calitate în cadrul parteneriatelor 

educaţionale, elevul va beneficia astfel de o educaţie cantitativă, participativă şi activă, bucurându-

se de o diversitate de cunoştinţe.  

În condiţii de cooperare, copiii își vor însuși cunoştinţe, abilităţi, comportamente de bază, 

eficiente pentru dobândirea primelor elemente ale muncii intelectuale în vederea cunoaşterii 

realităţii şi a activităţii viitoare de învăţare şcolară. Implicarea activă şi creativă a copiilor pentru 

stimularea gândirii productive, a gândirii divergente şi laterale, libertatea de exprimare a 

cunoştinţelor, a gândurilor, a faptelor, va face ca promovarea activităţii didactice moderne centrata 

pe demersurile intelectuale interdisciplinare şi afectiv-emoţionale să se realizeze cu mai multă 

uşurinţă.  

Formarea deprinderilor copiilor în cadrul acestor parteneriate de a găsi singuri informaţii, de a 

lucra în echipă, de a aplica cunoştinţele în diferite situaţii de viaţă, prin încurajarea autonomiei 

permanente a acestora va ajuta la promovarea unui învăţământ prin cooperare. 
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Pregătirea elevilor pentru o integrare adecvată în societate, reprezintă scopul parteneriatului 

educaţional şcoală-comunitate, două medii educative succesive care impun asigurarea comunităţii. 

De aceea este foarte importantă şi colaborarea dintre aceste două instituţii, mai ales pentru că va 

asigura şi premisele pentru însuşirea elementelor formative care duc la aptitudini de şcolaritate în 

consens cu noile obiective şi finalităţi educationale. 

Prin faptul că facem parte dintr-o comunitate interculturală datorită etniilor ce convieţuiesc în 

această zonă, pe lângă realizarea tuturor obiectivelor, va aparea astfel posibilitatea derulării unor 

parteneriate educaţionale care ajută la formarea valorilor şi atitudinilor necesare pentru o lume mai 

umană şi mai unită. De aceea urmăresc să fac din orice factor educaţional un bun colaborator, 

stabilind un echilibru de colaborare şi acţiune cu acesta. 

În consecinţă, pentru ca activitatea derulată în cadrul unui program de educaţie şcolară să-şi 

dovedească eficienţa este necesar ca aceasta să se facă mai întâi cunoscută părinţilor şi ulterior să 

existe o colaborare strânsă între aceştia şi scoală. În educarea şcolarului, părinţii, cadrele didactice, 

şcoala, societatea, în general sunt mijloace importante de educaţie şi instrucţie. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE  

ÎN DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII, IMAGINAŢIEI   

ŞI ÎN FORMAREA PERSONALITĂŢII COPILULUI 

 

                               Învățător MARIOARA ISTRATE  

Şcoala Gimnazială ,,Constantin Brâncuşi” Medgidia 

 

 

În procesul de formare a personalităţii copilului, educaţia dispune de posibilităţi variate şi 

bogate, dar nu nelimitate. Un rol foarte important în procesul de formare a personalităţii copilului 

alături de  educaţie îl ocupă ereditatea şi mediul. 

Cea mai înaltă formă de manifestare a personalităţii este creativitatea. Stimularea şi 

dezvoltarea ei în strânsă legătură cu imaginaţia, cultivarea spiritului inovator sunt doar câteva 

dintre obiectivele  urmărite  în procesul educaţiei, creativitatea constând într-o structură 

caracteristică a psihicului, care face posibilă realizarea unor producţii.  Însă, în calea punerii în 

practică a acestui lucru stau două obstacole: primul constă  în dificultatea de a înţelege ce este 

imaginaţia, care este o funcţie psihică esenţială procesului de creaţie, un proces de sinteză a unor 

reacţii, fenomene psihice noi, iar al doilea constă în faptul că nu pare a fi genul de lucru care să 

conducă la metode şi tehnici practice care se pot utiliza cu uşurinţă în sala de clasă. Obligaţia 

cadrelor didactice este de a combina o înţelegere mai articulată asupra imaginaţiei precum şi 

stimularea şi dezvoltarea imaginaţiei creatoare a elevilor. 

Majoritatea observaţiilor despre imaginaţie tind să derive din legătura explicită dintre 

imaginaţie şi imaginar. Ne-am concentrat asupra învăţării, asupra acelor caracteristici ale 

imaginaţiei elevilor care pot fi utilizate pentru a facilita o învăţare mai plină de sens. Trebuie 

adaptate strategiile didactice astfel încât să se asigure copiilor capacităţi necesare învăţării 

permanente. Metodele şi conţinuturile trebuie să răspundă intereselor, nevoilor, cerinţelor 

individuale cât şi cerinţelor de grup, învăţătorul având rolul de a-i ajuta pe elevi să devină 

răspunzători de propria formare. Trebuie să fie creată, o atmosferă de lucru, care să stimuleze 

disponibilităţile spre acţiune, într-un cadru psiho-pedagogic pozitiv. 

Procesul de însuşire a cunoştinţelor duce la ,,cristalizarea unor instrumente 

mintale”(Dancsuly, A.,Ionescu, M.,Radu, I., Salade, D.-Pedagogie-p.163), noţiuni, operaţii, scheme 

de gândire şi deprinderi de lucru. Aceste instrumente mintale sau mecanisme de achiziţie dau formă 

concretă şi dezvoltă inteligenţa, promovează creativitatea, contribuie la cultivarea limbajului. 

Procesul de instruire cultivă atenţia, spiritul de observaţie, gândirea şi imaginaţia creatoare. 

Imaginaţia constituie o aptitudine, deci factorul ereditar are o influenţă, mai mult sau mai puţin 

importantă. Totuşi cunoştinţele dobândite au un rol esenţial, contribuind din plin la dezvoltarea 

creativităţii.  

,,Nu există un singur mod în care elevii învaţă şi cu atât mai mult nu există nici un singur mod 

în care aceştia pot fi învăţaţi”, afirmă profesorul Ioan Cerghit . 

Stimularea disponibilităţilor spre acţiune într-un cadru psiho- pedagogic afectiv pozitiv se 

poate realiza prin antrenarea elevilor în activităţi de cercetare, prin cooperare, prin abordarea 

interdisciplinară a conţinuturilor, folosind metodele activ-participative interactive. Aceste lecţii cu 

abordare interdisciplinară a conţinuturilor permit o manifestare deosebită a personalităţii şi răspund 

preferinţelor cât mai multor elevi. Munca în echipă, învăţarea prin cooperare formează caracteristici 

pozitive precum: responsbilitate, solidaritate, perseverenţă, prietenie, combate egoismul, indiferenţa 

în cadrul grupului punându-se  în evidenţă responsabilitatea de grup, deprinderile specifice muncii 

în echipă, interdependenţa pozitivă, analiza muncii depuse etc. 

Învăţarea prin descoperire se realizează prin propriul efort, favorizând dezvoltarea 

deprinderilor de investigare, a aptitudinilor şi intereselor, a unei atitudini experimentale şi 

explorative. Învăţarea prin cercetare pune elevul în situaţia de a gândi şi acţiona independent. Elevul 
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are iniţiativă şi căutări frecvente atunci când i se oferă cele mai potrivite condiţii didactico-

metodice. Activitatea duce la activizarea întregului sistem psihic al elevului. Strategiile moderne 

pun accentul pe contactul direct cu problemele vieţii, ale muncii practice, cultivă spiritul aplicativ, 

experimental, sentimente concrete, încurajează creativitatea şi iniţiativa, stimulează efortul de 

autocontrol şi ajutorul reciproc. Cei mai eficienţi profesori aşa zişii ,,profesori strategici" sunt cei 

capabili să combine metodele şi tehnicile de predare –învăţare. O astfel  de activitate strategică îşi 

găseşte fundamentele ştiinţifice şi metodologice în modurile diferite în care elevii îşi reprezintă 

realitatea, în care au acces la cunoaştere, ceea ce sugerează un număr mare de modalităţi de 

combinare, devenind foarte stimulativă pentru elevi. Ea conferă flexibilitate, adaptabilitate şi mai 

multă eficienţă metodologiei didactice. Aceste operaţii combinatorii implică artă şi măiestrie, 

ingeniozitate, ca  şi abilitate în utilizarea lor. În calitate de conducător al procesului de învăţământ, 

cadrul didactic trebuie să lase drum liber inteligenţei constructive şi imaginaţiei. Se ştie că 

strategiile algoritmice impun un drum precis, o determinare riguroasă a succesiunii de operaţii, care 

prescriu ,,pas cu pas” parcurgerea procesului de învăţare, care sunt ,, rigide şi directiviste”. Ele 

,,înăbuşă manifestarea spontaneităţii”, reduc posibilităţile de manifestare a curiozităţii şi 

originalităţii. Acestea sunt specifice pentru situaţii cu sfârşit ,, închis”. 

La polul opus se situează ,,strategiile euristice, nealgoritmice sau neprescriptive”. Ele au 

trăsături comune cu investigaţia ştiinţifică, situează elevul în postura unui subiect episistemic, el 

fiind cel ce caută, tatonează, enunţă ipoteze, explorează alternative diverse, îşi asumă riscul 

încercărilor şi erorilor, al ambiguităţii şi incertitudinii. Sunt strategii specifice unei predări 

provocatoare de întrebări noi, care cer răspunsuri nu parcursuri stricte, în care rolul principal îl are 

munca independentă, capacitatea de rezolvare ,,autonomă”a problemelor. Aceste strategii sunt 

specifice pentru ,,situaţii cu sfârşit deschis, cu mai multe răspunsuri, se încurajează învăţarea 

independentă, iniţiativa, copiii simţindu-se responsabili şi motivaţi” (-M.Constandache -p.10-11). 

Un tip aparte îl constituie ,,strategiile creative”, elevii având posibilitatea să meargă pe ,,trasee 

inedite”. Ele pun accentul pe promovarea gândirii productive, lăsând câmp liber originalităţii, 

spontaneităţii şi gândirii divergente. După modul de grupare al elevilor, se împart în :strategii 

frontale, de grup-colective, de microgrup-echipă, de lucru în perechi - duale, individuale şi mixte. 

O necesitate în dezvoltarea creativităţii şi inovaţiei în procesul instructiv-educativ o reprezintă 

activităţile extracurriculare, activităţi desfăşurate în cadrul parteneriatelor, fiind percepute din ce în 

ce mai mult ca ceva indispensabil. De aceea, activitatea copilului nu trebuie să se limiteze la spaţiul 

şi timpul şcolar. Ca o continuare a orelor de curs, ele pot realiza obiective prioritare ale procesului 

instructiv-educativ cum ar fi: acumularea de cunoştinţe noi, completerea şi sistematizarea altora.  

Se pot realiza aceste obiective folosind strategii interactive, eficiente prin aceea că încurajează 

interacţiunile pozitive dintre membrii grupurilor, bazate pe învăţarea prin colaborare ori prin 

competiţie. Un interes crescut prezintă strategiile de stimulare a resurselor personale, cele de 

diferenţiere şi individualizare sau de personalizare a instruirii. Acestea îşi găsesc suportul în 

psihologia umanistă modernă, în teoriile individualizatoare şi personalizatoare. 

O necesitate în modelarea personalităţii copiilor în cadrul procesului instructiv-educativ o 

reprezintă activităţile extracurriculare, ele având un rol deosebit, fiind percepute din ce in ce mai 

mult ca ceva indispensabil pentru formarea personalităţii. 

Activităţile extracurriculare au un rol deosebit în ceea ce înseamnă educarea atitudinii faţă de 

învăţătură şi faţă de şcoală. Prin aceste activităţi se trezeşte admiraţia faţa de personalităţi, respectul 

faţă de semeni şi faţă de sine prin participarea la concursuri, producându-se transformări profunde în 

atitudinea faţă de activitatea didactică. Pentru realizarea acestor obiective am identificat strategii de 

dezvoltare de parteneriate eficiente cu: părinţii, comunitatea (Primăria Medgidia - Departamentul - 

Cultură, Biblioteca Municipală Medgidia), Grădiniţa nr. 2, Scoala Gimnazială Lespezi, jud. Bacău, 

Şcolile Gimnaziale Nr.11 "Dr. Constantin Angelescu" ,,Spectrum”, ,,Jean Bart, B.P.Haşdeu - 

Constanţa, Grupal Şcolar ,,Mihai Viteazul”- Ineu, Palatul Copiilor-Iaşi, Asociaţia Învăţătorilor şi 

Institutorilor Constănţeni, Editura Esenţial Media Piteşti  etc.). Am acordat atenţie organizării 
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sistematice a activităţilor derulate în şcoală şi în alte locaţii precum: Casa de Cultură ,,I.N.Roman, 

Clubul Copiilor, Grădiniţa nr. 2, în parcurile din oraş, la Asociaţia Voluntarilor Medgidia etc.,  

urmărind păstrarea experienţelor şi practicilor de succes, a ideilor creative dezvoltate, în scopul 

valorificării şi extinderii lor. 

De-a lungul anilor am observat că elevii manifestă un interes deosebit pentru cunoaşterea 

obiceiurilor şi tradiţiilor românilor. Prin activităţile culturale am venit în întâmpinarea acestor nevoi 

de cunoaştere şi manifestare, propunându-ne să-i familiarizăm  cu principalele elemente ale 

moştenirii culturale, să-i orientăm  spre respectarea şi conservarea acestor valori care conferă 

identitate naţională. 

Un interes foarte mare au arătat copiii pentru participarea la ,,Târgul Mărţişorului” şi ,,Târgul 

Iepuraşului”, pentru care elevii au lucrat mărţişoare şi au încondeiat ouă. Am realizat lucrări pentru 

a le valorifica împreună cu Asociaţia Voluntarilor deoarece am considerat că trebuie să-i bucuram 

pe copiii fără posi ,,Paştele- Sărbătoarea Învierii”, organizată în cadrul aceluiaşi parteneriat, unde 

copiii au realizat coroniţe din salcie pentru sărbătoarea de Florii, felicitări, au încondeiat ouă, 

Pentru a cultiva gustul estetic şi practic am încercat şi am reuşit cu succes să realizăm lucrări 

de creaţie folosind materiale diverse precum: pahare de plastic, recipiente de aluminiu, hârtie, 

ambalaje, din care am realizat tablouri, panouri ornamentale, suporturi pentru ouă vopsite etc. Cu 

aceste lucrări am organizat expoziţii la: Biblioteca Municipală- Medgidia, Prefectura- Constanţa, 

Primăria- Medgidia, Casa de Cultură ,,I. N. Roman-Medgidia”şi am participat la concursuri 

ca:,,Tradiţii Pascale”-Constanţa, ,,Fantezii de primăvară-Constanţa, ,,Nevruz” şi ,,Nawrez”, 

organizate de Consulatul Turciei, unde am obtinut PREMIUL I în aprilie 2008 şi martie 2009 ŞI 

PREMIUL II în aprilie 2008, ,,Ecologizăm, colectăm, lucruri frumoase, utile, haioase ..creăm!”-

concurs judeţean pe care l-am organizat la Clubul Copiilor Medgidia cu lucrări obţinute din 

materiale refolosibile. La concursul judeţean ,,Mărţişorul ecologic”, organizat de Mare Nostrum, am 

obţinut PREMIUL I. Un mare succes au avut creaţiile elevilor şi la Concursurile naţionale 

,,Bucuriile primăverii”-Palatul Copiilor-Alexandria, unde  am obţinut PREMIUL I, atât la secţiunea 

mărţişoare, cât şi la secţiunea colaje, ,,Mărţişorul românesc”-Clubul Copiilor-Roman precum şi ,, 

Mărţişorul-dar al primăverii”- Şelimbăr-Sibiu. 

Pentru a educa elevii în spiritul dragostei faţă de natură am proiectat şi desfăşurat activităţi de 

ecologizare a parcurilor, stabilind ca obiective strângerea deşeurilor şi predarea lor la centrele de 

colectare, dar  şi plantarea unor puieţi de pomi ornamentali, în scop curativ sau de ocrotire a pădurii. 

Pentru realizarea acestora am organizat acţiuni: ,,Ziua apei” (elevii au vizitat puţurile de apă 

potabilă şi staţia de epurare), ,,Ziua pădurii”, ,,Ziua Pamântului”(acţiuni de ecologizare sau de 

promovare a regulilor ce se impun în vederea ocrotirii planetei ).În cadrul activităţii ,,Salvaţi 

Planeta” am participat cu elevii la acţiunea organizată de Carrefour-Constanţa, unde ei au pregătit 

pungi inscripţionate cu mesaje ecologice. Ne-am înscris ca voluntari în programe de informare a 

cetăţenilor în legătură cu proiectul iniţiat de Primăria Medgidia, ,,Colectare selectivă a 

deşeurilor”.Am organizat activităţi practice. 

Pentru educarea copiilor în spiritul dragostei faţă de patrie am organizat excursii la muzeul 

,,Tropaeum Traiani” de la Adamclisi şi la Muzeul de istorie-Constanţa. Un respect deosebit le-a 

trezit elevilor vizitarea fregatei ,,Mărăşeşti”, dar şi a Muzeului Deltei de la Tulcea. Aceleaşi 

sentimente i-au animat şi în cazul vizitării Palatului Parlamentului, a Muzeului ,,Grigore Antipa” 

precum şi a ,,Grădinilor  Botanice –Zoologice” din municipiul Bucureşti. Aceste excursii au 

constituit ,,lecţii” în care s-a deschis marea carte a naturii, a istoriei patriei- imagini vii ce au fost 

folosite în viitor în acte de  creaţie.   
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE  

ÎN DEZVOLTAREA CULTURALĂ A ELEVILOR 
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Școala Primară Criveşti - Tutova, jud. Vaslui  

Profesor pentru învăţământ primar Cucu Violeta  

Școala Primară Criveşti - Tutova, jud. Vaslui  

  

 

 Optimizarea procesului instructiv – formativ a fost şi este în continuare principala 

preocupare a personalului din catedrele de profil ale instituţiilor noastre, din compartimentele 

instrucţie şi educaţie. 

 La copilul de vârstă şcolară mică, dezvoltarea este strâns legată de activităţile desfăşurate în 

şcoală şi în afara ei sub forma jocului, a învăţăturii şi a muncii. De aceea, trebuie acordată o grijă 

mare particularităţilor de vârstă şi individuale ale copilului, mai ales în alegerea metodelor care 

urmează a fi folosite în munca cu şcolarul mic. 

Învăţarea centrată pe elev a marcat o adevărată revoluţie în învăţământul din şcoala 

românească. Astfel că, în locul unei şcoli care punea în centrul preocupărilor sale conţinutul 

învăţământului şi învăţătorul, nesocotind cerinţele elevului, astăzi este promovată şcoala în care 

elevul este considerat pionul principal, şcoala care ţine seama de interesele şi trebuinţele lui 

specifice, permiţând acestuia împlinirea sa. 

Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul 

educaţiei permanente devine o realitate. 

Educaţia extracurriculară are un rol important în formarea personalităţii elevilor, deoarece 

educaţia realizată prin procesul de învăţământ nu epuizează influenţele formative exercitate asupra 

lor. 

Organizând timpul liber al elevului în funcţie de dorinţele lui oferă destindere, recreere, 

încredere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea de a se afirma, de a-i recunoaşte aptitudinile. 

Acest lucru s-a putut observa şi prin Programul “Şcoala altfel – Să ştii mai multe, să fii mai 

bun” desfăşurat în toate şcolile, la toate nivelele, timp de o săptămână, când s–au desfăşurat cu 

elevii numai activităţi extracurriculare, fără note, activităţi ce au contribuit la descoperirea şi 

stimularea aptitudinilor elevilor, la cultivarea interesului, la dezvoltarea deprinderilor de a elabora 

creaţii originale, de a se plimba, de a vizita. 

Implicarea în anumite activităţi a dat posibilitatea tuturor elevilor de a-şi asuma 

responsabilităţi. 

Organizarea acestui tip de activităţi eliberate de constrângerile programei şcolare, bazate pe 

principiile interdisciplinarităţii, are un caracter cognitiv, dar şi unul moral–afectiv. 

Spre deosebire de activitatea şcolară, în activitatea extraşcolară pot fi implicate comunitatea 

locală prin parteneriatele încheiate cu diversele instituţii locale, părinţii elevilor.  

Valenţele formative ale activităţilor extraşcolare sunt: 

 dezvoltă creativitatea elevilor prin: compoziţii plastice, creaţii literare, colaje, teatru literar, 

carnaval, dans. 

Iată câteva aspecte: 
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 dezvoltă personalitatea elevilor deoarece angajează atât elavii timizi cât şi pe cei slabi la 

învăţătură, temperează pe cei impulsivi, dezvoltă spiritul de cooperare, autodisciplinează elevii prin 

acceptarea regulilor, prin asumarea responsabilităţilor, cultivă capacitatea de comunicare, dezvoltă 

comportamente şi atitudini democratice. 

 familiarizează elevii cu trecutul istoric al comunităţii prin participarea la festivităţile 

dedicate evenimentelor istorice, excursii tematice pentru cunoaşterea elementelor de istorie ale ţării 

noastre, concursuri pe teme de istorie, întâlniri cu veteranii de război, cunoaşterea valorilor 

tradiţionale locale.  

 facilitează implicarea părinţilor în activităţi educative organizate în şcoală prin participarea  

la activităţi în parteneriat cu alte şcoli sau instituţii, şezători, activităţi comune părinţi-copii. 

 Tipuri de activităţi: 

 serbări şi festivităţi- contribuie la dezvoltarea artistică a elevului precum şi crearea unei 

atmosfere sărbătoreşti. 
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 Prin serbări se evaluează talentul, munca şi priceperea colectivului clasei. 

 Este important ca fiecare copil să aibă un loc bine definit în cadrul programelor pentru a fi 

conştient că în funcţie de participarea sa depinde reuşita serbării şcolare. 

 Au devenit o tradiţie în clasele noastre serbările organizate pe 1 Decembrie-Ziua României 

şi Ziua Marii Uniri, Serbarea pomului de iarnă, Serbarea de 8 Martie, Serbarea de 1 Iunie, de sfârşit 

de an şcolar. 

 concursurile şcolare, care trezesc interesul elevilor pentru diferite arii curriculare, făcând 

cunoscute posibilităţile elevilor. 

 Elevii conduşi de noi au participat le diferite concursuri şcolare naţionale şi internaţionale, 

unde au obţinut diferite premii: 

 -“Fii intelligent… la matematică!”, concurs de matematică cu trei faze: faza pe şcoală, faza 

judeţeană, faza naţională; 

 -“Ortografie. Punctuaţie.ro”, concurs de limba şi literatura română cu trei faze; 

 -“Limba română este…patria mea”, concurs de limba română cu trei faze; 

 - Concursul Naţional “SMART” cu secţiunile limba română, matematică şi cultură generală; 

 - Concursul Internaţional de Matematică “Cangurul”; 

 - concursuri de desene şi colaje naţionale şi internaţional cu diferite teme. 

 Aceste concursuri i-au determinat pe elevi să studieze cu profunzime, să obţină rezultate mai 

bune la şcoală, dar să stimuleze spiritul de competivitate al elevului. 

 excursiile şi drumeţiile sunt activităţi cu caracter atractiv, asigură o educaţie completă 

deoarece permite o abordare interdisciplinară a cunoştinţelor. 

     
 Excursia este cea mai completă formă de educare a elevilor, prin multitudinea de aspecte ale 

vieţii – istorice, sociale, geografice, civice, culturale – pe care le înglobează. Am organizat excursii 

cu elevii în oraşul Iaşi, la Cetatea Neamţului din Tg. Neamţ, la staţiunea Slănic Moldova, la salina 

Tg. Ocna, la mănăstiri. 

 vizitele au fost programate la muzee, monumente şi locuri istorice, case memoriale, unităţi 

economice. 

Pentru a atinge obiectivele trebuie să fie bine organizate, să se stabilească clar obiectivele, să 

fie discutate învăţămintele, impresiile, să fie organizate de cadre didactice de înaltă ţinută 

profesională. 

 proiectele educaţionale şi parteneriatele încheiate cu alte instituţii (şcoli, muzee, instituţii 

de cultură) ajută elevii să intre în contact direct cu problemele noi ale sau comunităţii din care fac 

parte. 

Proiectul Internaţional “Pădurea-izvor de sănătate” în cadrul Programului Internaţional 

LeAF-lecţii în pădure- îi ajută pe elevi să lămurească probleme de mediu, să contribuie la 

modificarea aspectului localităţii. 
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 Proiectul Judeţean “Armonie şi culoare”, proiect cultural-artistic, unde elevii au participat cu 

lucrări artisico-plastice, colaje, felicitări, programe artistice, creaţii literare. 

 Proiectul Naţional “Magia Matematicii”, proiect ce a avut ca teme rezolvări şi compuneri de 

probleme de matematică, rebusuri matematice, compoziţii plastice realizate folosind numai figuri 

geometrice. 

 Proiectul Internaţional “Să ne păstrăm copilăria” , ce a cuprins patru teme mari şi în urma 

desfăşurării activităţilor s-a realizat: 

- comunicarea  copiilor participanţi  prin propriile creaţii; 

- implicarea continuă a cadrelor didactice în atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor 

activităţi cu caracter extracurricular, activităţi ce au condus la creşterea calitativă şi cantitativă a 

acestora; 

Cu prilejul acestui proiect am încheiat un parteneriat cu Colegiul Tg. Neamţ şi am desfăşurat 

activităţi commune cu elevii clasei a V-a, membrii ai proiectului. 

       
 cercurile de elevi pe obiecte de învăţămţnt au menirea să completeze pe căi specifice 

instrucţia şi educaţia şcolară, să evidenţieze caracterul polifuncţional al metodelor, acţiuni 

operatorii, deci promovarea metodelor interactive. 

La clasa a IV-a am organizat un cerc de matematică cu elevii cu înclinaţii spre acest obiect, 

trezindu-le interesul pentru a studia individual, pentru crearea şi propunerea unor probleme, precum 

şi formarea la elevi a unei gândiri logice, a unui raţionament care să tindă spre abstractizare. 

Modul în care am organizat şi desfăşurat activitatea în cadrul cercului de matematică a creat 

un cadru propice elevilor obţinerii de rezultate bune la matematică, atât în clasa a IV-a cât şi în 

clasa a V-a. 

Activităţile extracurriculare îmbină munca individuală cu munca în echipă şi în colectiv, 

dezvoltă copiilor o motivaţie intrinsecă, implică întreg colectivul, elevul devine obiect şi subiect al 

actului de instruire şi educare, îmbină armonios învăţarea individuală cu învăţarea socială, stabilesc 

relaţii de colaborare şi comunicare între membrii unui grup, elevii învaţă să trăiască în grup şi să 

aparţină unui grup. 
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In this article we tried to present the approach of education through online educational 

collaborative projects, developed in international partnership on the iEARN platform. The 

involvement in such projects offer, besides a professional and personal satisfaction, a real change in 

teachers’ professional training and development, strengthens the feeling of belonging to a global 

professional community of teachers, and increases the students’ motivation to learning and 

acquiring knowledge. 

„Holiday Card Exchange”, „Folk Costumes Around The Globe”, „The Magic of Water”, 

„Proverbs and Sayings”, „Folk Tales”, „Christmas Traditions”, are some of the collaborative 

projects in which the students participated by doing different activities in their spare time, learned to 

treasure the cultural, traditional and historical values, and developed a civilized life style. 

„Şcolile să fie nimic altceva decât ateliere pline de activitate.  

Numai astfel vor putea să probeze toţi, în propria lor practică, adevărul că:  

învăţând pe alţii ne învăţăm pe noi înşine.” 

Jan Amos Comenius 

 

Didactica contemporană promovează concepte şi atitudini educaţionale noi, menite să 

determine forme variate de comunicare, de cooperare şi de colaborare în sprijinul copiilor. 

Deschiderea spaţiului şcolii către comunitate şi specificul ei, organizarea unor întâlniri, 

videoconferinţe, excursii, serbări cu specific intercultural, dar nu în detrimentul majorităţii, 

urmăreşte realizarea obiectivelor de egalizare a şanselor în educaţie. 

Parteneriatul educaţional este un concept care devine tot mai prezent în relaţiile de colaborare 

ce se stabilesc între unităţi de învăţământ, între acestea şi diferite segmente ale societăţii. Iniţierea şi 

derularea de activităţi în parteneriat reprezintă o provocare pentru educatorul de astăzi, necesitând 

multă creativitate în concepere, dinamism în derulare, responsabilitate în monitorizare, flexibilitate 

în luarea deciziilor. 

iEARN (International Education and Resource Network) este o organizaţie internaţională 

(www.iearn.org) non-profit; este o comunitate inclusivă şi diversă din punct de vedere cultural; un 

mediu sigur şi structurat în care elevii pot comunica; o oportunitate de a aplica cunoştinţe în 

proiecte puse în slujba învăţării; o comunitate de profesori şi elevi care aduc o schimbare în bine ca 

parte a procesului educativ. 

Proiectele derulate în iEARN sunt proiectate şi facilitate de către profesori şi elevi pentru a se 

potrivi curriculumului şi nevoilor de la clasă. Implicându-se în proiecte colaborative online, cadrele 

didactice şi elevii intră pe forumul online în „săli de clasă” din întreaga lume, care lucrează la 

aceleaşi proiecte. Proiectele iEARN au un potenţial uriaş de a oferi elevilor noi oportunităţi de 

învăţare, o diversificare a activităţilor didactice şi, astfel, noi provocări atât pentru contactul cu noi 

informaţii, cât şi pentru dezvoltarea de noi competenţe sau formarea de atitudini. Comunicând cu 

colegi din lume, elevii se familiarizează cu elemente de specific cultural sau de specific al educaţiei 

din ţările partenere, îşi îmbunătăţesc competenţele de comunicare într-o limbă străină, dar şi pe cele 

de comunicare în sens social – de interrelaţionare. 

http://www.iearn.org/
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Din perspectiva cadrelor didactice, proiectele iEARN sporesc motivaţia elevilor pentru 

rezolvarea sarcinilor de învăţare, arătând că elevii sunt foarte dornici să înveţe, cu condiţia să fie 

stimulaţi şi îndrumaţi cu grijă. La nivelul procesului didactic, proiectele iEARN şi platforma web 

oferă profesorilor oportunităţi de diversificare a metodologiei, a sarcinilor şi a mediului de învăţare. 

Acestea sunt o modalitate accesibilă şi relevantă pentru abordarea procesului didactic centrat pe 

elev. Astfel, proiectele sunt iniţiate plasând în centrul activităţilor: interesele elevilor, experienţa 

anterioară care poate fi valorificată, potenţialul lor de dezvoltare, modalităţi de comunicare şi de 

învăţare preferate etc. Mai mult, proiectele presupun muncă în echipă, sprijin reciproc, efort comun 

pentru rezolvarea unor sarcini, implicând astfel pe lângă dimensiunea cognitivă a procesului de 

învăţare şi dimensiunile afectivă şi socială – acestea stimulând motivaţia, implicarea şi performanţa. 

Lucrul în grup şi diversitatea activităţilor, a metodelor şi mijloacelor de învăţare vin în întâmpinarea 

diversităţii stilurilor de învăţare diferite ale elevilor, facilitând adaptarea instruirii la specificul 

acestora. 

De-a lungul anilor, am implicat elevii în diferite proiecte internaţionale iEARN, dintre care 

amintim: „Holiday Card Exchange”/ „Schimb de felicitări”, „Folk Costumes Around The Globe”/ 

„Costume populare de pe Glob”, „The Magic of Water”/ „Magia apei”, ”Proverbs and Sayings”/ 

„Proverbe şi zicători”, „Folk Tales”/ „Poveşti populare din lume”, „Christmas Traditions”/ „Tradiţii 

de Crăciun” ş.a. 

Proiectul internaţional „Holiday Card Exchange” propune participanţilor pregătirea şi 

trimiterea unor felicitări (pentru Crăciun, Anul Nou Chinezesc, Hanukkah, Kwanzaa sau Eid). 

Activităţile derulate în perioada octombrie – decembrie sunt deosebit de interactive, bazate pe 

parteneriatul între un număr mic de şcoli situate în întreaga lume (6-8 şcoli / cadre didactice şi elevii 

lor). Cadrele didactice şi elevii lor aderă la un spaţiu virtual – o clasă virtuală / electronică. Grupaţi 

în jurul temei comune, participanţii rămân împreună, realizează manual felicitările, comunică prin 

e-mail, învaţă despre ceilalţi parteneri, despre obiceiurile specifice fiecărui grup. La finalul 

termenului, fiecare grup trimite celorlate grupuri câte un plic cu felicitări şi… primeşte felicitări de 

la ceilalţi. Elevii noştri au reuşit să lucreze cu mai multă atenţie felicitările pentru parteneri, au fost 

încântaţi să descopere deosebiri şi asemănări culturale… Cel mai mult le-a plăcut faptul că au 

interacţionat cu colegii lor din alte şcoli şi au realizat că au preocupări similare.   

Proiectul „Folk Costumes Around The Globe” oferă elevilor posibilitatea de a prezenta 

costumul naţional/ popular altor elevi din alte ţări, în scopul de a promova arta populară şi tradiţiile. 

Pentru participarea la acest proiect, am proiectat, organizat şi desfăşurat: 

- activităţi de pedagogie muzeală la Muzeul de Artă Populară din Constanţa: atelier de măşti 

populare şi atelier de păpuşi din linguri de lemn, îmbrăcate în costume populare. Activităţile 

desfăşurate în parteneriat cu Muzeul de Artă Populară au urmărit: promovarea culturii în şcoală, 

familiarizarea elevilor cu specificul instituţiei muzeale şi cu arta populară, cunoaşterea principalelor 

categorii artistice prezente în muzeu şi aprofundarea lor teoretică şi practică. Cu o recuzită diversă, 

copiii au realizat măşti de moşi, de babe, de ţigani şi de draci, reuşind prin candoarea lor să 

îndepărteze toate spiritele rele asociate jocurilor cu măşti. Pentru atelierul de păpuşi din linguri de 

lemn, elevii au vizitat mai întâi muzeul şi au observat / analizat costumele populare din diferite zone 

ale României, apoi au confecţionat „fete” şi „băieţi”, ajutaţi de muzeografe şi de doamna profesoară 

Cornelia Platon, coordonatoarea proiectului. 

- atelierul „Costumul popular – izvor de creaţie şi de frumuseţe”, organizat în cadrul Şcolii 

Internaţionale de Vară de la Eforie Sud. Atelierul de creaţie a reunit cadre didactice din România, 

Republica Moldova, Serbia, Ucraina şi elevi din România şi din Republica Moldova, direct, online 

(în cadrul unei videoconferinţe). La final s-au organizat expoziţii cu lucrările realizate de elevi (în 

Eforie şi la Chişinău), completate de costume naţionale autentice aduse de participanţii la şcoala de 

vară (din diferite zone ale României şi din Republica Moldova).  

I-am implicat pe elevii noştri şi în proiectul internaţional „Theo  Magic of Water”, proiect 

coordonat de: Sigrun Osk Gunnarsdottir – Islanda, Ewa Kurzak şi Ewa Matuszczak – Polonia. 
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Participând la proiect, micii şcolari au înţeles cât de importantă este apa, în general, pentru noi toţi, 

cât de importante sunt cele două ape – Marea Neagră şi Lacul Techirghiol – între care se află oraşul 

Eforie şi de la care acesta a primit denumirea de „oraşul dintre ape”, cât de important este râul Bâc 

(afluent al Nistrului), ce străbate oraşul Chişinău. Principalele teme ale proiectului au fost: Apa şi 

igiena, Apa şi alimentele, Apa şi mediul, Apa şi culorile. În cadrul acestor teme, elevii au participat 

la diferite activităţi: au vizionat filmuleţe, au realizat desene şi lucrări cu ocazia Zilei Internaţionale 

a Mării Negre, au recitat poezii şi au interpretat cântecele, au pus întrebări asistentei şcolii, … au 

realizat benzi desenate despre aventurile lui Pic – o picătură de apă – care călătoreşte fără 

întrerupere peste tot, ştie să se distreze, să exploreze, să ajute, dacă este nevoie, … ştie să înveţe 

permanent, să se transforme, să supravieţuiască.  

În toate aceste proiecte elevii au demonstrat că îşi doresc să înveţe altfel, mai plăcut şi mai 

bine, că îşi doresc să colaboreze cu alţi copii din alte ţări; elevii şi noi, profesorii, am acumulat o 

experienţă valoroasă, am făcut schimb de informaţii, fotografii, creaţii literare şi plastice, am reuşit 

să învăţăm împreună că trebuie să ne păstrăm tradiţiile străbune.  
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1.       Jocul didactic -  definire conceptuală 

 Jocul este activitatea care dă specific copilariei şi care işi găseşte motivația şi ȋmplinirea ȋn 

sine ȋnsuşi. Spre deosebire de ȋnvățare, nu ținteşte ȋn mod explicit obținerea de noi cunoştințe sau 

alte produse ale ȋnvățarii iar ȋn comparație cu munca, jocul nu are ca finalitate obținerea unor bunuri 

materiale. 

Unul din mijloacele folosite din ce ȋn ce mai frecvent ȋn cadrul procesului de instruire şi 

educare şi a cărui eficiență a fost dovedită printr-o serie de studii sau cercetări de specialitate, 

este jocul didactic. 

Jocul devine ,,didactic” atunci când, prin modul de formulare al sarcinii de ȋnvățare, copilul 

este adus ȋn situația de a-şi utiliza energiile şi potențialul psiho-fizic pentru a-şi optimiza parametrii 

comportamentali. 

Termenul 'didactic', asociat celui de joc, accentuează latura instructivă a activității care 

devine, in mod necondiționat, parte integrantă a acestuia şi se concretizează printr-un anumit volum 

de cunoştințe, de acțiuni obiectuale si mintale pe care le solicită. Indiferent de etapa de vârstă la 

care este utilizat, jocul didactic favorizează atât aspectul informativ al procesului de ȋnvățământ cât 

şi aspectul formativ al acestuia. 

 Rolul şi importanța jocului didactic constă ȋn faptul că el facilitează procesul de asimilare, 

fixare, consolidare şi verificare a cunoştințelor, iar, datorită caracterului sau formativ, influențează 

dezvoltarea personalității copilului. 

 Jocul didactic utilizat ȋn contextul activităților şcolare are această particularitate esențială: el 

trebuie să ȋmbine armonios elementul instructiv-educativ şi exercițiul cu elementul distractiv. 

ȋnvățând prin joc, copilul trebuie să se distreze ȋn acelaşi timp. Îmbinarea elementului distractiv cu 

cel instructiv duce la apariția unor stări emotive complexe, care stimulează şi intensifică procesele 

de dezvoltare psihică. 

Jocul didactic este o formă de activitate , atractivă si accesibilă copilului, prin care se 

realizează o bună parte din sarcinile instructiv-educative . 

În practica ȋnvățământului şcolar, jocurile didactice fac parte integrantă din activitațile 

obligatorii şi la libera alegere. Astfel, jocul didactic poate fi folosit pentru a forma copilului o 

pronunțare sau o exprimare corectă sau pentru formarea reprezentărilor aritmetice. 

Valoarea practică a jocului didactic constă ȋn faptul că, ȋn procesul desfăşurarii lui, copilul are 

posibilitatea să-şi aplice cunoştințele, să-şi exerseze priceperile ȋn deprinderile ce s-au format ȋn 

cadrul diferitelor activități. Folosirea jocului didactic ca activitate obligatorie aduce variație ȋn 

procesul de instruire a copiilor, facându-l mai atractiv. 

2.  Structura jocului didactic 

Prin joc,copiii  pot ajunge la descoperiri de adevăruri, işi pot antrena capacitatea  lor de a 

acționa creativ, pentru ca strategiile jocului sunt  ȋn fond strategii euristice, ȋn care se manifestă 

istețimea, spontaneitatea,inventivitatea, inițiativa, răbdarea, ȋndrazneala,etc. 

Jocurile copiilor devin metoda de instruire ȋn cazul ȋn care ele capătă  o organizare  şi se 

succed ȋn ordinea implicată de logica cunoaşterii şi a ȋnvățăturii. 

În acest caz, intenția principală a jocului nu este divertismentul, rezultat din 

ȋncercarea   puterilor, ci ȋnvățatura care pregăteşte copilul pentru muncă şi viață. Pentru a atinge 

aceste scopuri, jocul didactic trebuie să fie instructiv, să le consolideze  cunoştințele. 
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Folosirea  jocului didactic ȋn activitațile obligatorii,aduce variație ȋn procesul de instruire a 

copiilor, facându-l mai atractiv.          

Fiecare joc didactic  cuprinde următoarele laturi constitutive : 

-  conținuturi  

-  sarcina didactică 

-  regulile jocului 

- acțiunea de joc 

Indiferent de modul de folosire, jocul didactic ȋl ajută pe copil să-şi angajeze ȋntregul potențial 

psihic,să-şi cultive  inițiativa, inventivitatea, flexibilitatea gândirii, spiritul de cooperare şi de 

echipă. 

În cazul ȋn care jocurile organizate au scop educativ bine precizat, devin metode de instruire, 

iar dacă jocul este folosit pentru a demonstra o caracteristică a unei activități,acesta devine un 

procedeu didactic. 

Jocul didactic este o activitate dirijată, dar şi o metodă didactică prin care se ȋmbină elementul 

instructiv-educativ cu cel distractiv. Ca principală şi vitală activitate a preşcolarilor, jocul işi 

dovedeşte valențele integratoare, putându-se desfaşura in toate etapele şi ȋn toate activitățile cu copii 

ȋn grădiniță. Prin jocul didactic se verifică şi se consolidează cunoştințele ȋnsuşite de copii, se 

ȋmbogațeşte universul lor . 

3. Clasificarea jocurilor didactice 

 A. După conținutul lor, jocurile didactice pot fi grupate in: 

  1. jocuri didactice pentru cunoaşterea mediului ȋnconjurător; 

  2. jocuri didactice pentru educarea limbajului (cuprind aspecte fonetice, lexical-semantice şi 

gramaticale ale limbii materne şi, dacă este cazul, ale unei limbi moderne); 

  3. jocuri didactice cu conținut matematic (vizează capacitatea de formare a unor mulțimi, 

consolidarea şi verificarea numerației, formarea abilităților pentru elaborarea judecăților de valoare 

prin jocurile logico-matematice); 

 4. jocuri didactice  pentru  ȋnsuşirea   unor norme de   comportament civilizat și jocuri 

didactice pentru ȋnsuşirea unor norme de circulatie  rutieră. 

B. După prezența sau absența materialului didactic, deosebim: 

1. jocuri didactice orale (fară material didactic); 

2. jocuri didactice cu ajutor material: 

- cu material didactic -jucarii, jocuri de masă, cuburi etc.; 

      - cu material ajutător - diferite obiecte şi jucării cu rol auxiliar; 

      - jocuri de interpretare a unor poveşti, lecturi, jocuri de numărat, prezentate pe un suport 

material: imagini, diafilme, diapozitive etc. 

   4.Metodologia organizării si desfășurarii jocurilor didactice 

Metodica organizarii si desfăşurării jocurilor didactice cuprinde trei etape: 

a)   pregătirea jocului didactic; 

b)   organizarea jocului didactic; 

c)   desfăşurarea jocului didactic. 

 5.  Valoarea   instructiv - educativă a jocului didactic 

Eficiența procesului instructiv - educativ depinde atât de stabilirea adecvată a conținutului 

cunostințelor, priceperilor si deprinderilor, cât şi de modalitățile prin care acestea ajung să fie 

ȋnsuşite de copii. 

Un mijloc de educare şi instruire a copiilor, este jocul didactic. 

Pentru a-i spori permanent eficiența jocul trebuie apreciat ca baza  conceperii  activității 

educative. 

Fără joc nu se poate ajunge la o finalitate reală, este conceput ca mijloc de educare a copiilor, 

ca procedeu metodic de realizare optimă a sarcinilor concrete pe care şi le propune procesul de 
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ȋnvățământ şi ca formă de organizare a activității de cunoaştere şi de dezvoltare a capacitățiilor 

psihofizice pe toate planurile. 

Jocul didactic este unul dintre cele mai eficiente mijloace de educare fiind folosit pentru a 

forma sau consolida anumite cunoştințe, priceperii şi deprinderi comportamentale. 

Jocul didactic are un rol bine definit ȋn planul de ȋnvățământ, determinat de faptul că pe 

masură ce copilul işi ȋnsuşeşte, pe baza experienței sale de viață,cât şi pe alte căi, o serie de 

cunoştințe, priceperi şi deprinderi. 

Ceea ce caracterizează ȋn esență jocul didactic constă ȋn aceea că ȋmbină intr-un tot unitar şi 

armonios atât sarcini specifice jocului, cât şi sarcini şi funcții specifice ȋnvățării. 

Prin urmare, jocurile didactice au drept scop, pe de o parte instruirea copiilor intr-un domeniu 

al cunoaşterii, iar pe de altă parte sporirea interesului pentru activitatea respectivă prin utilizarea 

unor elemente distractive caracteristice jocului, facilitează atingerea scopului formativ-educativ 

urmărit şi, ȋmpreună cu celelalte activități frontale, exercită o puternică influență asupra copilului ȋn 

vederea pregătirii sale pentru şcoală. 
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 Dezvoltarea creativităţii la copii  

Psihologii admit astăzi în mod unanim faptul că fenomenul creativităţii nu este apanajul 

exclusiv al unei minorităţi. El este o caracteristică general-umană, deoarece fiecare individ posedă 

însuşiri care îi vor permite acte creative, dar la niveluri diferite de realizare. în ultimele decenii, 

cercetarea psihologică a creativităţii şi-a concentrat atenţia asupra studiului căilor şi a condiţiilor de 

dezvoltare a capacităţilor creatoare. Mai mult chiar, au fost deschise cursuri de creativitate sau 

„şcoli de inventică". În acest context, sarcina de bază a educaţiei este dezvoltarea şi structurarea 

forţelor creative existente. În fiecare individ, în aşa fel încât activitatea individuală să devină în mod 

firesc şi o activitate creativă.  

Problema fundamentală a specialiştilor este: „Ce se poate face pentru stimularea creativităţii 

copiilor?" ori „Care sunt coordonatele unei educaţii în vederea obţinerii creativităţii?".  

Este absolut sigur, aşa cum ne atrage atenţia A.D. More, că „nu va exista vreodată un ghid al 

creativităţii astfel alcătuit şi indexat încât să-l putem deschide la un anumit capitol pentru a şti ce-i 

de făcut sau de gândit în etapa următoare. Există totuşi anumite metode şi principii călăuzitoare cu 

caracter general, ce se pot aplica în multe sau, poate, în majoritatea problemelor legate de 

creativitate".  

Specialiştii pot face foarte mult pentru stimularea creativităţii copiilor. Cercetările pe această 

temă au arătat că atitudinea pozitivă a specialistului faţă de creativitate este unul dintre cei mai 

importanţi factori. Condiţia primă a dezvoltării creativităţii copilului este ca specialistul să ştie ce 

înseamnă a fi creativ, să aibă cunoştinţe de.  

Bază despre creativitate, despre psihologia creativităţii, despre posibilităţile de dezvoltare a 

acesteia în procesul de învăţământ. Altfel, el nu va putea încuraja ceva ce nu înţelege sau despre 

care nu ştie mare lucru. Este, de asemenea, necesară respectarea personalităţii creatoare a copilului. 

Acest lucru nu este uşor dacă ne gândim la faptul că copii creativi pun întrebări incomode, oferă 

soluţii inedite de rezolvare a problemelor, nerespectând procedeele stereotipe, sunt de o curiozitate 

uneori supărătoare şi sunt nonconformişti. Din păcate, de multe ori, sistemul educaţional nu numai 

că nu încurajează, ci inhibă creativitatea acestora, prin cultivarea unui comportament conformist.  

Într-o cercetare realizată de A. Eriksson, specialiştii suedezi i-au caracterizat pe copii creativi 

ca pe nişte indivizi enervanţi, doritori de a face totul altfel, care tulbură liniştea în clasă, egocentrici 

şi egoişti, care vin cu idei ciudate, nedisciplinaţi şi neobedienţi.  

A.J. Cropley (1992) crede că aceste caracterizări nu sunt surprinzătoare, deoarece mulţi dintre 

aceştia nu se adaptează bine la condiţiile şcolii: „ei sunt prea plini de idei, prea pretenţioşi şi prea 

nerăbdători în raport cu condiţiile oferite de şcoală". Şi Torrance a constatat faptul că copii creativi 

sunt îngrădiţi de conformism şi că sunt de multe ori puşi în faţa alternativei de a renunţa la 

originalitate pentru a fi acceptaţi de mediu sau de a-şi păstra originalitatea şi a fi, în consecinţă, 

respinşi de mediu. 

Specialiştii tind să aprecieze mai mult copii disciplinaţi, care îşi îndeplinesc sarcina fără să 

comenteze şi sunt dispuşi să accepte judecata specialistului sau pe cea a majorităţii. 

Un copil care este capabil să nu fie de acord cu majoritatea poate trezi sentimente negative, 

chiar dacă opinia lui e justă. Să nu uităm insă că majoritatea descoperirilor ştiinţifice au însemnat 

punerea la îndoială a punctelor de vedere acceptate. Rezultate similare se regăsesc şi într-o cercetare 

românească.  
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Ana Stoica (1983, p. 49) a constatat că specialiştii apreciază favorabil conduitele creative doar 

în proporţie de 38%, în timp ce simpatia lor faţă de conduitele caracteristice copilului necreativ se 

exprimă în proporţie de 62%. Totodată, se semnalează o exagerare a accentului pus pe un tip 

convergent de gândire, ce orientează demersurile rezolutive spre un singur mod de rezolvare. La 

rândul lor, marea majoritate a acestora simt ceea ce preţuiesc specialiştii, anume un comportament 

conformist, şi atunci ei dau curs acestor aşteptări ale specialiştilor. Este foarte important ca 

specialistul să nu reprime manifestările copiilor creativi, să încurajeze libera exprimare a opiniilor 

(chiar dacă acestea sunt contrare opiniilor sale), să stimuleze imaginaţia sau soluţiile mai deosebite. 

Ei trebuie să-şi poată manifesta liber curiozitatea şi spontaneitatea. O altă sarcină a specialistului 

este, aşadar, întreţinerea unei atmosfere permisive, a unor relaţii care să nu exagereze nici prin 

autoritarism, nici prin laissez-faire. Studiile experimentale făcute de R. Lippitt, R. White şi K. 

Lewin asupra stilurilor de conducere (autoritar, democratic şi laissez-faire) relevă superioritatea 

conducerii democratice. Liderul democratic evită să ia singur decizii, invitând grupul să stabilească 

maniera de organizare. Copii au cunoştinţă de planul de desfăşurare a activităţii, sunt liberi să se 

asocieze în vederea realizării unei sarcini, au posibilitatea de a opta pentru o variantă de rezolvare 

din mai multe posibile. (Sălăvăstru D., 2004, p.114). 

Rezultatele au arătat că copii din grupuri cu lideri democratici au colaborat mai bine, s-au 

implicat cu entuziasm în rezolvarea sarcinilor, iar rezultatele activităţii lor au fost superioare faţă de 

ale grupurilor conduse autoritar sau în stilul laissez-faire. Atributele care ţin de personalitatea 

liderului au un ecou direct în ceea ce priveşte personalitatea acestora. Mulţi pedagogi şi psihologi 

susţin că factorul esenţial pentru stimularea spiritului creator al copilului sunt relaţia 

specialist/copil, atitudinea specialistului în clasă şi în afara clasei.  

În egală măsură, şi specialistul trebuie să înveţe să fie creativ în activitatea sa. Dacă el nu face 

el însuşi dovada creativităţii, îi va fi foarte dificil să dezvolte această caracteristică la copii. Pe baza 

constatării că între creativitatea copiilor şi cea a specialiştilor există o strânsă legătură, E.R Torrance 

a organizat cursuri în cadrul cărora specialiştii au fost învăţaţi să gândească creativ. Atât aceştia, cât 

şi copii au fost testaţi înainte şi după terminarea cursurilor, iar rezultatele consemnează modificări 

semnificative în gândirea creativă a acestora şi a copiilor, în activitatea de predare-învăţare, 

specialistul creativ foloseşte strategii menite să cultive flexibilitatea intelectuală.  

Copilul  este pus să abordeze o problemă din unghiuri de vedere diferite, să o interpreteze, să 

elaboreze o ipoteză explicativă pe care să o verifice, să caute independent o soluţie. Torrance crede 

că încurajarea copiilor în a pune întrebări reprezintă un aspect esenţial al dezvoltării creativităţii. 

Aceştia trebuie învăţaţi cum să formuleze o întrebare, să se „joace" cu ea, s-o reformuleze, să-şi 

asume rolul de investigator. Din păcate, multe dintre discuţiile din clasă sunt ghidate de specialist, 

care acordă prioritate ideilor şi întrebărilor ce vin în sprijinul propriilor argumente şi le ignoră sau le 

respinge pe cele care le contrazic. (Salavastru D., 2004, p.115).
 

Orientand activitatea acestora, specialistul îi încurajează să descopere cunoştinţe, să rezolve 

probleme, dar şi să formuleze ei înşişi probleme. Învăţarea pe bază de probleme, învăţarea prin 

descoperire sau învăţarea prin descoperire dirijată reprezintă forme ale unei învăţări de tip euristic 

prin care specialistul stimulează creativitatea lor. De multe ori, din lipsă de timp, specialistul indică 

acestora modul de rezolvare a problemelor, răpindu-le astfel posibilitatea de a găsi singuri diverse 

căi de soluţionare a acestora. Aceştia trebuie îndrumaţi să dobândească o gândire independentă, să 

manifeste toleranţă faţă de ideile noi, să acţioneze liber şi să utilizeze o critică de tip constructiv. 

Acest tip de învăţare nu numai că duce la formarea unui stil creativ de rezolvare a problemelor, dar 

are efecte şi asupra dezvoltării personalităţii lor. El se obişnuieşte să abordeze fără teamă 

problemele, să le analizeze şi să le rezolve. Este stimulat să devină curios şi deschis, să 

îndeplinească cu plăcere sarcinile. Nu mai puţin important este şi impactul în planul relaţiilor 

interpersonale. Ei învăţă să-şi cunoască propriile capacităţi şi să le compare cu ale celorlalţi colegi 

din clasă, capătă încredere în forţele proprii, comunică mai uşor cu ceilalţi, îşi exprimă opiniile cu 

mai mult curaj. 
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Evaluarea trebuie orientată în direcţia evidenţierii aspectelor pozitive şi a progreselor 

înregistrate de fiecare copil în parte. Eliberarea de teama evaluării se poate face şi prin amânarea 

evaluării sau prin instituirea unor perioade de reevaluare.  

Scopul acestor demersuri îl reprezintă crearea condiţiilor pentru exprimarea liberă a 

posibilităţilor fiecărui copil, dezvoltarea aptitudinii de a ataca şi rezolva creator problemele, fără 

teama de a greşi şi de a fi sancţionat, creşterea încrederii în forţele proprii, dezvoltarea curajului de 

a-şi asuma riscuri. Deplina încredere şi preţuirea pe care le simte acesta din partea specialistului îl 

fac să-şi alunge timiditatea şi inhibiţiile, considerându-se demn de a se dezvălui şi exterioriza.  

Referindu-se la modul în care poate fi distrusă creativitatea copiilor, Teresa Amabile 

identifică patru factori, numiţi de autoare „asasini ai creativităţii": evaluarea, recompensa, 

competiţia şi restrângerea capacităţii de alegere. În sensul celor spuse anterior despre efectele 

evaluării, Amabile adaugă faptul că aşteptarea evaluării poate submina creativitatea unui copil, 

deoarece acesta se va concentra mai mult asupra felului în care îi va fi apreciată munca şi nu va da 

frâu liber imaginaţiei şi fanteziei.  

În ceea ce priveşte recompensa, autoarea avansează un punct de vedere diferit de cel foarte 

cunoscut, şi anume că recompensarea unui comportament duce la întărirea acelui comportament. În 

opinia autoarei, recompensa determină înăbuşirea motivaţiei intrinseci, a imboldului personal, şi de 

aici se ajunge la reducerea creativităţii.  

Cel de-al treilea factor, competiţia, este mai complex decât recompense şi evaluarea luate 

separat, deoarece le conţine pe amândouă. Competiţia apare atunci când oamenii ştiu că 

performanţele lor vor fi evaluate în raport cu performanţele altora, iar cel mai bun va primi o 

recompensă. În situaţiile acestea, copiii vor ajunge să se preocupe excesiv de dezvoltarea unor 

adevărate strategii de depăşire a celorlalţi, lucru care poate dăuna creativităţii lor.  

În sfârşit, restrângerea posibilităţilor de alegere se referă la impunerea unor reguli stricte, a 

unor constrângeri în ceea ce priveşte sarcinile de lucru, căile de abordare, la inocularea ideii că ar 

exista o singură cale de realizare a sarcinii date. La toate acestea am putea adăuga faptul că şi 

părinţii au un rol în ceea ce priveşte posibilităţile şcolii, ale profesorilor de a dezvolta creativitatea 

copiilor.
 

Unii profesori spun că sunt descurajaţi de faptul că se simt presaţi să predea în felul în care le 

place părinţilor, chiar în contradicţie cu necesităţile educaţionale ale copiilor. Sunt numeroase 

cazurile în care părinţii controlează caietele copiilor şi nu se declară mulţumiţi decât dacă văd 

pagini pline cu coloane de exerciţii, texte. A proceda altfel înseamnă „a te juca".  

Comunicarea specialistului cu părinţii şi informarea acestora asupra obiectivelor urmărite şi 

asupra metodelor utilizate este esenţială în acest caz. Nu există reţete miraculoase prin care să 

putem realiza stimularea creativităţii copiilor.  

Sugestiile oferite se pot constitui în strategii nespecifice care, chiar dacă nu ar duce în mod 

automat la obţinerea unor progrese evidente pe linia dezvoltării creativităţii, sunt importante, 

deoarece favorizează manifestarea atitudinilor creative şi, mai ales, a aptitudinii de a căuta şi 

formula probleme.  

Predarea orientată spre creativitate implică un set de condiţii favorabile, iar hotărâtoare este 

încurajarea copiilor să lucreze şi să gândească independent, să-şi elaboreze propriile proiecte şi să 

se debaraseze de ideea că, în şcoală, orice activitate trebuie să fie strict dirijată şi controlată de 

specialist. (Sălăvăstru, D., 2004, pp.116-117). 

Creativitatea este dipozitia de a crea care există în stare potenţială la orice individ şi la toate 

vârstele şi dezvoltarea acesteia este considerată cea mai înaltă etapă ce trebuie parcursă,  pe lângă 

acumularea de informaţii, în formarea gândirii analitice şi de sinteză a elevului. Acest termen a fost 

introdus de G Allport, în 1938 , în urma înţelegerii faptului că substratul psihic al creaţiei este 

ireductibil la aptitudini şi presupune o dispoziţie generală a personalităţii spre mai nou. Creativitatea 

este strict dependentă de mediul socio- cultural şi necesită condiţii favorabile pentru a se exprimă. 

Gândirea necesară în actul creaţiei presupune combinarea unor idei şi concepte ajungadu-se la un 
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rezultat satisfăcător. Actul creaţiei nu se bazează pe nişte reguli stricte care să fie aplicate obiectelor 

sale, ci permite libertatea expresiei. Originalitatea produsul creativităţii se manifestă în diferite 

grade de noutate. Un şcolar care izbuteşte să soluţioneze prin propriul efort, o problemă grea de 

matematică, dovedeşte o oarecare creativitate. (Sursa: http://ftpmirror.your.org, consultat in data de 

24.02.2016).  

După A.L. Taylor, creativitatea se are cinci niveluri: creativitatea expresivă – atunci când are 

loc o liberă şi spontană exprimare; creativitatea productivă – când persoana şi-a însuşit priceperi 

deprinderi, care permit să producă lucruri utile; creativitatea inventivă – ce face posibile invenţiile; 

creativitatea inovatoare – care duce la modificările principiilor care stau la baza unui domeniu şi 

creativitatea emergentă – ce se manifestă la omul de geniu care revoluţionează un domeniu 

ştiinţific. 

Din punct de vedere psihopedagogic, ne interesează creativitatea ca structură psihică pe care 

şcoala e chemată să o dezvolte, să o formeze. Structura ei are multe faţete, numeroşi factori concură 

la constituirea unei potenţe creatoare. 

Creativitatea este influenţată de factorii de natură intelectuală, precum imaginaţia, memoria şi 

nivelul gândirii, inteligenţa să, de factorii caracteriali – predispoziţiile şi capacităţile intelectuale 

nefiind suficiente pentru ca cineva să devină creator sau inventator, existenţa unei motivaţii, unei 

dorinţe, unei aspiraţii creatoare fiind maximală, se cere deasemenea se cere şi o voinţă fermă şi 

factorii sociali – artistul fiind influenţat de mediu.  

Există mai multe metode de dezvoltare a creativităţii, precum metoda brainstormingului, 

metodă 6-3-5, metoda Phillips 6-6, discuţia Panel, dar dezvoltarea acesteia în şcoală presupune o 

altă metodă ce se referă la abordare elevilor de către profesor. În învăţământ, există mijloace 

nespecifice, fără o relaţie cu anume obiect de învăţământ şi relaţii specifice în raport cu o anume 

materie, în funcţie de conţinutul ei. (Cosmovici, A., et. al, 1999, p.144).  

Mijloacele nespecifice, după A. Onofrei şi M. Garboveanu există trei categorii de probe: de 

tip “imaginativ – inventiv” – când li se cere copiilor să elaboreze o compunere având în centru un 

subiect extrem de simplu, o frunză, un nasture, apoi exerciţiile de tip problematic – elevii sunt 

solicitaţi să formuleze cât mai multe întrebări în legătură cu obiecte cunoscute şi probele de tip 

combinat – în care elevii  trebuie să realizeze mici compuneri pe baza unor tablouri ce înfăţişează 

diferite scene. (Sursa:  

Folosirea acestor metode nespecifice sunt importante deoarece creează ceea ce se numeşte o 

atitudine creativă şi mai alea aptitudinea de a căuta şi a găsi probleme, aspecte cu ţol hotărâtor în 

asimilarea temeinică a oricărei ştiinţe.  

Cu toate aceste metode, un prim accent ar trebui pus atunci când se formulează obiectivele 

instructiv – educative, în planurile şi programele de învăţământ. Cultivarea imaginaţiei să nu apară 

pe undeva pe la urmă, printre scopuri secundare, ea conform lui Cosmovici trebuie să figureze 

alături de educarea gândirii. (Cosmovici, A., et. al, 1999, pp.159-160). 

Programele de învăţământ trebuie să prevadă şi lecţii speciale în vederea cultivării 

ingeniozităţii. Deosebit de importantă este atitudinea cadrului didactic în relaţia cu elevii pentru că, 

de exemplu, o poziţie autoritară creează blocaje afective, copiii nemaiîndrăznind să pună întrebări, 

temându-se de eşec.  

Cadrul didactic trebuie să fie apropiat de elevi, îngăduitor şi să încurajeze imaginaţia, 

sugestiile mai deosebite, pentru ca şcolarii să îşi poată manifesta în voie curiozitatea. De asemenea, 

profesorul trebuie să depisteze şcolarii cu potenţialităţi creative superioare şi să le asigure 

posibilităţi speciale de dezvoltare a capacităţilor lor.  

Se recomandă acceptarea şi încurajarea gândirii divergenţe a elevilor, încurajarea efortului 

elevilor de a folosi o cale neobişnuită de rezolvare a problemelor, chiar dacă aceasta nu duce în mod 

obligatoriu la succes, de a avea încredere în propria capacitate de evaluare a situaţiilor, accentuare 

faptului că fiecare elev este capabil de creativitate într-o formă sau alta, asigurarea elevilor 

nonconformişti că primesc, ca şi restul clasei privilegii şi recompense. (Negovan V., 2008,  p.71). 

http://ftpmirror.your.org/
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Activitatea în afara clasei şi extraşcolară oferă numeroase prilejuri pentru cultivarea 

imaginaţiei, creativităţii. Totul porneşte de la faptul că în cercurile de elevi se desfăşoară o activitate 

liberă unde se pot exersa diferite metode de stimulare a imaginaţiei. Dirigintele poate organiza 

întâlniri cu oamenii de ştiinţă sau de artă care pot vorbi despre munca lor, despre dificultăţi şi 

satisfacţii, trezindu-se în acest fel interese vii pentru problemele ce-i preocupă pe copii. Vizitarea 

muzeelor, excursiile lărgesc orizontul, câmpul fanteziei puberilor/adolescenţilor şi sunt surse 

inepuizabile de întrebări.
 
 (Sursa: http://ftpmirror.your.org, consultat in data de 24.02.2016). 

 Stimularea creativităţii la copii 
O adevărată personalitate se afirmă cu maximum de eficienţă socială prin modul în care se 

angajează să participe la efortul de creaţie şi, mai ales, prin capacitatea de a crea opere autentice de 

natură să-i confere prestigiu şi autoritate în grupul social din care face parte.  

Creativitatea este una din caracteristicile persoanei umane, constituită ca rezultantă a mai 

multor factori care nu aparţin numai nivelului intelectual ci şi celui afectiv – voliţional.  

Creativitatea este definită ca aptitudine, ca însuşire a unei persoane de a fi creativă, de a crea 

opere valoroase. Pentru ca un copil să poată ajunge la stadiul de creaţie autentică se impune luarea 

în considerare a unor factori specifici domeniului activităţii intelectuale, cum ar fi: fluiditatea 

gândirii: uşurinţa de a opera cu noţiuni, cuvinte, idei, simboluri; flexibilitatea gândirii: capacitatea 

de a modifica gândirea şi conduită; sensibilitatea faţă de probleme, în general; capacitatea de 

redefinire, într-o formă nouă a unor informaţii deja cunoscute; capacitatea de sinteză etc.  

Copilul care manifestă inclinaţii pentru creativitate are, de obicei, anumite calităţi specifice: 

încredere în forţele proprii, spirit de independenţă, acceptarea şi asumarea riscului, capacitate de 

autoevaluare critică etc. În literatura de specialitate sunt menţionaţi factori motivaţionali interni şi 

externi ai creativităţii. Dintre factorii motivaţionali interni sunt: curiozitatea, nevoia de afirmare şi 

autorealizarea, dorinţa de succes iar dintre cei externi: modul în care grupul asigură recunoaşterea 

valorilor create, aprecierea şi respectul de care se bucură educaţia şi cultura în formarea 

personalităţii.  

Procesul creator este, de obicei, unul de lungă durată în care se pot distinge patru etape, 

respectiv: 

-  faza de preparare care presupune conturarea problemei, acumularea de informaţii, 

organizarea materialului, elaborarea de ipoteze;  

-  faza de incubaţie când se fac diverse încercări, se urmează căi alternative;  

-  faza de iluminare când este identificată ideea valoroasă, soluţia;  

-  faza de verificare când se studiază soluţiile intuite, se fac verificări. Multă vreme s-a 

considerat creativitatea ca fiind apanajul unei restrânse minorităţi.  

Astăzi se consideră că oricine poate dovedi creativitatea dacă este pus în condiţii favorabile 

care să permit dezvoltarea potenţialului său. De aceea este important să fie cunoscute şi înlăturate 

barierele care pot împiedica creativitatea, cum ar fi: conformismul – în general oamenilor nu le 

place ce iese din comun, nu are încredere în fantezie, astfel există tendinţa de a-şi controla ideile, a 

nu le exprimă dacă consideră că nu are suficiente argumente; obstacolele emotive – teama de a nu 

greşi, descurajarea, graba de a accepta prima idee. Aceste blocaje apar frecvent atunci când sunt 

folosite metode tradiţionale care promovează disciplina strictă, educă raţionamentul analitic şi 

critic. 

La nivelul şcolii, fie că este vorba despre adulţi sau elevi, alături de factorii intelectuali ai 

creativităţii un loc important îl ocupă cei de personalitate. Privite prin prisma calităţilor persoanei şi 

a randamentului se poate afirma că acumularea de informaţii şi experienţa sunt hotăratoare. (Sursa: 

http://www.dimitrienegreanu.botosani.ro, consultat in data de 24.02.2016).  

Creativitatea presupune, pe lângă aptitudini, şi exerciţii, muncă perseverentă. De aceea, ceea 

ce face posibil efortul îndelungat este motivaţia persoanei: dorinţele, aspiraţiile sale, chiar pasiunea 

creaţiei. De exemplu, atunci când se lucrează la un proiect, poate că cineva să aibă multă 

imaginaţie, să-i vină în minte tot felul de idei interesante, dar dacă nu doreşte să realizeze ceva, el 

http://ftpmirror.your.org/
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nu va prelucra ideile sale, nu le va confrunta cu altele, nu va continua munca. Mai mult, pentru a 

aduce o contribuţie deosebită, e nevoie de un efort de lungă durată, ceea ce implică o viaţă formată, 

o perseverenţă îndelungată.
  

Astfel depistarea copiilor cu potenţial creativ este realizată prin utilizarea unei game variate 

de metode active, puberi, adolescenţi dotaţi ieşind în evidenţă prin participarea la diferite concursuri 

tematice, prin rezolvarea unor problem neobişnuite sau chiar prin întrebările neaşteptate pe care le 

pun.  

De asemenea un obiectiv al activităţii şcolii este stabilirea unei relaţii parteneriale profesor – 

elev, renunţarea la stilul autoritar şi dezvoltarea de relaţii bazate putându-şi astfel manifesta 

curiozitatea şi spontaneitatea. Copii sunt încurajaţi să devină participanţi activi la lecţie, să aibă 

iniţiative, să pună întrebări iar cadrele didactice utilizează tot mai mult metode active şi au 

participat la cursuri de formare în scopul dezvoltării personale şi profesionale (exemplu: învăţarea 

centrată pe elev (puber/adolescent), inteligenţe multiple, consiliere şi orientare). 

Cultivarea creativităţii copiilor se realizează şi prin activităţile extraşcolare, astfel lor li se 

oferă posibilitatea de a participa la acţiunile echipei de dans popular, de teatru, la cercurile cu 

caracter ecologic, competiţiile sportive. În vederea stimulării creativităţii, se impune folosirea unor 

metode şi tehnici de activare a aptitudinilor de inovare ale persoanelor şi grupurilor, de identificare 

şi înlăturare a barierelor psihosociale care pot împiedica manifestarea acestor aptitudini. 

Pentru aplicarea acestor metode este important să se ţină cont de faptul că trebuie acţionat în 

sensul învingerii rutinei şi a prejudecăţilor unor cadre didactice, că, uneori, unele opinii pot fi 

considerate prea îndrăzneţe, chiar obraznice.  

Dacă se acceptă existenţa diferenţelor individuale între copii, atunci, pentru o formare 

intelectuală creativă este necesară o ofertă cât mai variată de instruire, capabilă să vină în 

întâmpinarea diferitelor interese, nevoi, ritmuri de învăţare, stiluri de învăţare.  

În general, stimularea creativităţii se poate face la toate disciplinele de studiu, cele de natură 

artistică având, mai multe posibilităţi, comparativ cu ştiinţele exacte. Datorită specificului acestora, 

profesorii tind să se menţină într-un învăţământ tradiţional, unde se insistă pe educarea 

raţionamentului analitic şi critic, pe utilizarea unor algoritmi, care duc la anumite blocaje în 

dezvoltarea creativităţii. (Sursa: http://www.dimitrienegreanu.botosani.ro, consultat in data de 

24.02.2016).  

 În cazul acestora, apar frecvent următoarele blocaje: preţuirea exagerată a raţiunii logice, a 

raţionamentelor, determină tendinţa de a-şi controla ideile; utilizarea multor reguli, formule de 

calcul; teama de a nu greşi, descurajarea rapidă, graba de a accepta prima idee; teama de ridicol 

limitează fantezia, care stă la baza învăţării creative, favorizând exclusiv acumularea de informaţii.  

Aceste blocaje pot fi înlăturate prin atitudinea profesorului: să renunţe la stilul autoritar şi să 

promoveze relaţii democrate, prieteneşti; să aprecieze pozitiv ideile originale, soluţiile proprii în 

rezolvarea unor probleme; să scoată în evidenţă latura creativă a personalităţii copilului, evidenţiind 

aptitudinile – să susţină elevii  să dobândească o gândire independentă; să informeze copii că li se 

cere să fie creativi. 

Conduita copilul creativ: înţelege profund lecţiile, prelucrează mult şi se poate detaşa de 

informaţie exprimând-o printr-o manieră personală; răspunde la întrebări „pe sărite”; rezolvă singur 

probleme de tip şcolar; are alte preocupări în timpul lecţiilor (citeşte, visează, se agită), nu se face 

agreat de cadru didactic întrucât îi perturbă lecţia şi-i consumă timpul cu întrebările sale; 

perseverent şi tenace, pană la încăpăţânare, nu abandonează uşor; are spirit de observaţie; propune 

mereu ceva spre îmbunătăţire; este curios, are tendinţa de informare; are interese multiple (simultan 

sau succesiv) de tip „hobby”; este ascendent, are tendinţe de a-i domina pe ceilalţi; are un fond 

emoţional bogat, este sensibil, trăieşte intens.  

Are încredere în sine; se autoapreciază destul de corect. Nu-l derutează situaţiile neclare, 

tolerează ambiguitatea şi o valorifică. (Sursa: http://www.dimitrienegreanu.botosani.ro, consultat in 

data de 24.02.2016).  
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În această perspectivă a stimulării creativităţii copiilor, specialistul trebuie să acorde mai 

multă atenţie modului în care se realizează evaluarea. Este necesară o deplasare de accent a 

obiectivelor evaluării, de la obiective de ordin informative la obiective de ordin formative. Notarea 

nu va mai avea în ochii lor un caracter coercitiv şi punitiv. Tensiunea şi frustrarea care însoţesc, de 

obicei, actul evaluativ nu pot fi decât dăunătoare exprimării creativităţii acestora.
 
(Sălăvăstru D., 

2004, 116). 

 Cultivarea creativității la copii 
Revenind la conceptul de creativitate putem spune că a fost definit în mai multe feluri. Astfel 

creativitatea, cu sensul de, potenţial creativ ‘‘este o sumă de însuşiri şi factori psihologici ai unor 

viitoare performanţe creatoare. Poate fi şi capacitatea sau facilitatea unei persoane de a produce 

lucruri (idei) originale şi utile sau procesul care duce la produsul original. Din acest punct de vedere 

creativitatea este un proces care duce la un anumit produs caracterizat prin originalitate sau noutate 

şi prin valoare sau utilitate.  

Factorii principali de care depinde creativitatea sunt factorii intelectuali, cel mai important 

fiind gândirea. Psihologii consideră că proprie creativităţii este gândirea divergentă (care 

funcţionează în rezolvarea problemelor cu soluţii multiple la care se poate ajunge pe diferite căi) şi 

nu cea convergentă (funcţionează în rezolvarea problemelor pe o singură cale). O condiţie 

fundamentală a creativităţii este inteligenţa, adică capacitatea de a surprinde repede şi cu precizie 

trăsăturile definitorii ale unui obiect, de a sesiza ceea ce este esenţial, general, repetabil din 

percepţiile anterioare, de a organiza şi structura rapid şi selectiv, de a combină şi stabili relaţii între 

idei, imagini, lucruri sau fenomene, la diverse niveluri de abstracţie sau intuiţie. Există inteligenţe 

sterile, neproductive. Actul creaţiei presupune o fantezie bogată, aptitudini speciale, implicarea 

factorilor motivaţionali (curiozitate, interes pentru cunoaştere), anumite trăsături ale personalităţii.  

Un alt factor fundamental al creativităţii este imaginaţia creatoare, deoarece fuziunea 

informaţiei se realizează prin elaborarea unor structuri noi. La baza imaginaţiei creatoare stă 

intuiţia. Aceasta constă în reorganizarea şi sinteza rapidă a experienţei anterioare, în anticiparea sau 

apariţia bruscă a soluţiei problemei, ca urmare a jocului liber al imaginaţiei sau al unui raţionament 

prescurtat. Motivele creaţiei sunt dorinţa de a cunoaşte, de a descoperi şi inventa, de a rezolva 

probleme profesionale, înlăturând dificultăţile, satisfacţia descoperirii, dăruirea profesională.  

Factorii psihici care stau la baza creativităţii sunt: fluiditatea, originalitatea şi flexibilitatea. 

Aceştia sunt stimulaţi cu preponderenţă prin jocuri didactice.  

a) fluiditatea – ca factor de creativitate – se manifestă în bogăţia, uşurinţa şi rapiditatea 

asociaţilor. Guilford distinge următoarele tipuri de asociaţii: verbală, ideaţională asociaţională, 

expresională.  

- fluiditatea verbală se manifestă şi se poate educa prin jocuri didactice, în care se cere 

elevilor să elaboreze diverse variante ale unei structuri verbale simple (repetă vocală, schimbă 

litera’’).  

- fluiditatea ideaţională se referă la bogăţia ideilor incluse în soluţionarea unor sarcini, 

precum: completarea unor structuri (poveste, problema, exerciţiu), elaborarea unei povestiri căreia 

să-i corespundă mai multe titluri  

- fluiditatea asociaţională se manifestă în jocurile în care se cere găsirea mai multor cuvinte 

similare sau opuse cu un cuvânt dat.  

- fluiditatea expresională se evidenţiază cu uşurinţa cu care se formează propoziţii cu sens, 

având anumite condiţii (iniţiale ele unor cuvinte).
 
 

b) originalitatea se referă la caracterul de noutate pe care îl pot avea răspunsul sau strategiile 

utilizate în rezolvarea sarcinilor. Rolul cadrului didactic în stimularea originalităţii este pregnant în 

aprecierea, evaluarea rezultatelor elevilor efectuată cu participarea clasei. 

c) prin flexibilitate se înţelege modificarea rapidă a mersului gândirii şi restructurarea uşoară 

a vechilor legături corticale, prin analiză, sinteză şi transferul în rezolvarea problemelor. 
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Flexibilitatea poate fi adaptativă sau spontană. Prin intermediul majorităţii jocurilor didactice 

se solicită flexibilitatea adaptativă, îi cere elevului să adopte mai multe puncte de vedere (găseşte 

mai multe soluţii). Opusul flexibilităţii este inerţia şi rigiditatea gândirii, adică greutatea sau 

imposibilitatea restructurării situaţiei, manifestarea stereotipiei în gândire. Cercetările recente 

asupra creativităţii mută accentul de pe factorii intelectuali pe cei motivaţionali şi afectivi. 

În concluzie, cultivarea creativităţii la copii sau învăţarea de tip creator impune anumite 

premise ce pot fi considerate drept cerinţe specifice, precum: insuflarea acestora a unei atitudini şi a 

unui stil de gândire creator, liber, independent; orientarea şi incitarea lor spre nou, spre neexplorat; 

asigurarea unui climat optim pentru manifestarea spontană a acestora, fără frica de a greşi, de a 

primi sancţiuni, crearea unei atmosfere permisive de explorare independentă; asigurarea încrederii 

în sine, încurajarea efortului creativ al copiilor de la primele semne de manifestare. (Sursa: 

http://ccdmures.ro /cmsmadesimple/uploads/file/rev8sp/invp /invp13.pdf, consultat în data de 

15.11.2014). 
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Motto: „Veni, vidi, vici...” 

 

Gândurile, concluziile participanților la simpozionul din 2016 

Chestionare completate: 38 

 

 

1. Scrieți trei puncte tari remarcate în desfășurarea activității. 

Au fost apreciate atât de multe lucruri, încât înregistrarea și sinteza opiniilor participanților 

au devenit o provocare. În consecință, tot o provocare va fi menținerea standardelor simpozionului 

în ediția viitoare. Așadar, ați considerat că punctele tari au fost... 

 

informațiile dobândite (23): „tematica interesantă” (3), „varietate” (3), „diversitatea cunoștințelor 

transmise” „informațiile utile”, „valoroase”, „interesante”, „bogate”, „de împărtășit elevilor, 

colegilor, părinților”, noutatea (5) - „lucruri noi despre tendințele în tehnologia educațională”, „noi, 

din diferite surse”, „informații legate de abordarea relației elevilor și a părinților cu cadrul didactic”, 

„informațiile din experiența colegilor”,  „informații pe care nu le-am întâlnit”, „posibilitatea de a-ți 

îmbogăți cunoștințele”, „achiziții importante”; 

cursurile de formare, workshopurile (20): „atractiv”(3), „formare interactivă”, „interactivitate” 

(4), „eficient” (4), „scurt și la obiect”, „prezentarea informației – interactivă, schematizată”, 

„adevărate programe de training”, „foarte interesantă prezentarea invitaților”, „prezentarea 

psihologilor”, prezentarea doamnei Olga Duțu (3); 

organizarea activității (19): „formele de organizare diverse – curs, simpozion, expoziție”, „modul 

de abordare a temelor stabilite prin programul de activități”, „foarte eficientă” (2), „bună”, „foarte 

bună”, „desăvârșită”, „promptitudine”, „coerență”, „precizie”, „eficiență”, „timpul folosit eficient” 

(3), „amabilitatea și disponibilitatea organizatorilor”, „înalta ținută profesională a organizatorilor”, 

„locația desfășurării”, „ambientul plăcut”,  „expoziția cu lucrări ale elevilor”; 

experiența de învățare (16): „experiență foarte frumoasă”, „Activitatea, pe tot parcursul 

programului, ne-a captivat, ne-a înseninat; afară vremea era neplăcută, dar nu am avut timp să ne 

uităm pe fereastră.”, „Ne-am simțit foarte bine.”, „noutate” (3), „atractivitate”, „oportunități pentru 

participanți”, „oportunități de formare”, atmosfera (4) „deschisă”, „creată”, „pe tot parcursul 

activității”, „comunicare eficientă”, „libertatea de exprimare și ascularea cu interes”, „discuțiile 

libere”; 

formatorii, invitații (13): „specialiști în domeniu”, „profesioniști”, „instruiți”, „informați”, „foarte 

bine pregătiți” (2), „deosebiți”, „materialele specialiștilor”, „profesioniști de la care avem ce învăța” 

(nume menționate: Călin Mateian, Olga Duțu); 

structura și activitățile zilei (10): programul simpozionului (7), „activități interesante”(2), 

„atractive”, „organizarea pe secțiuni”; 

interacțiunea dintre formatori și colegi, dintre colegi și colegi (10): „posibilitatea de a avea 

contact cu alte cadre didactice”, „cu colegi din alte județe”, „schimbul de experiență”, „am învățat 

din experiența altor colegi”, „disponibilitatea participanților”, „disponibilitatea și răbdarea unor 

colegi”, „experiența colegilor pasionați de meserie”, „socializarea” (2), „împărtășirea exerienței 

didactice”; 
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lucrările pe secțiuni (6): „aspecte practice”, „calitatea (2) lucrărilor”, „buna calitate”, prezentările 

(2) „de calitate”, „materialele prezentate”, „bogăția de materiale prezentate la toate secțiunile”. 

 

2. Enumerați două puncte slabe din timpul activităților. 

Opiniile exprimate sunt un reper important în organizarea activităților viitoate. Așadar, în 

2017 vom fi mai atenți la... 

 

gestionarea timpului (7): „prezentări foarte lungi în prima parte”, „timpul alocat unor prezentări”, 

„durata cam mare a activităților”, „timpul îndelungat”, „administrarea timpului”, 

gestionarea informației (4): „activitatea concentrată, un număr mare de informații”, „discursurile 

din deschiderea simpozionului”, „intervenții lungi și lipsite de noutate”, „volumul mare de 

informații, fără posibilitatea fixării cunoștințelor”; 

aspecte organizatorice (2): „lipsa aparaturii în momentul prezentării”, „ateliere practice?” 

 item copletat cu afirmații ca (8): „Nu au fost puncte slabe.”; „nu am observat”, „nu am 

identificat”, „Nu am venit să vânez greșeli.”; 

 item necompletat (18); 

emoții: „Felicitări pentru tot ce reușiți să realizați!”, „Chiar dacă este sâmbătă, faptul că am 

ascultat asemenea invitați a fost o onoare!”; „Timpul care trece prea repede.” 

 

3. Ridicați cel puțin o problemă care vă „trece prin gând”, referitoare la simpozionul 

2016. 

Cum definim atât de diferit cuvântul „problemă”, au rezultat câteva direcții de abordare... 

 

participarea (4): „atragerea de participanți printr-un program accesibil”, „mai mulți dacăli 

constănțeni!”, „Prezență mai mare din partea colegilor!”, „Mi-aș dori o prezență mai mare din 

partea colegilor deoarece merită!”; 

 diseminarea: „Necesitatea diseminării informațiilor.”, „Publicitate mai mare la nivel județean și 

național!”; 

teme de interes (5): „concursurile școlare la clasa pregătitoare și la clasa întâi – o problemă!”, „Să 

se dezbată teme interesante referitoare la psihologia copilului și la tehnologie.”, „copiii cu deficit de 

atenție”, „explorarea mediului și componenenta experimentală”, „Ce alți invitați (parteneri) vor fi la 

următoarea ediție a simpozionului?”; 

proiecte (3): „Îmi doresc să pot participa la cât mai multe activități organizate de AIÎC.”, „Îmi 

doresc să particip și anul viitor, întrucât găsesc multe soluții la problemele clasei.”, „Voi participa și 

anul viitor.”; 

propuneri: „implicarea cadrelor didactice cu mai puțină experiență în aceste activități” (3), „Cred 

că, pentru o mai ușoară desfășurare a simpozionului, s-ar fi fi putut întinde  pe parcursul a două 

zile.”, „Să se organizeze mai des!”, orientarea către practică (3) – „Să se meargă pe practică.”, „cât 

mai multe întâlniri practice”, „mai multe activități practice, exemple” „Impunerea înscrierii ca 

membru în AIÎC, pentru participarea la simpozion.” (?!), „reformare, restartare, regândirea abordării 

simpozionului”, 

exprimări neutre (3): „interesant” 

item necompletat (3); 
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emoții: „Cred că anul acesta organizarea a fost mai bună. Felicitări organizatorilor!”, „Un 

simpozion cu teme și secțiuni interesante, de la care am avut de învățat.”, „Aștept 2017!”, „A fost 

un eveniment interesant. Felicitări organizatorilor!”, „Felicitări echipei (organizatorilor)!”, 

„superficialitatea unor participanți (discuții în timpul prezentărilor)”, „Pași mici către un viitor 

mare!”, „socializare, împărtășirea experiențelor la catedră, dialogul dintre cadrele didactice”, „Nu 

pot decât să mulțumesc organizatorilor și invitaților pentru ceea ce au împărtășit azi!” 

 

4.Adresați o întrebare! 

E frumos că putem comunica și după ce s-au stins „luminile rampei”, nu-i așa? Iar voi ne 

veți răspunde anul viitor, din nou... și din nou veți pune întrebări... Poveste fără sfârșit. Așa este. 

Așa să râmână. 

 

Ce alte activități desfășoară AIÎC? (5); Răspuns: Au fost evidențiate în prezentarea din debutul 

simpozionului. Rezumând: este for consultativ, făcând parte din AGIRo; oferă pentru membrii săi 

cursuri de formare; colaborează cu ONG-uri pe teme de educație și formare; selectează și publică 

studii metodice și științifice ale membrilor săi. 

„Cum reușiți să mențineți o echipă atât de puternică, unită și săritoare?”; Răspuns: Împărtășim 

aceleași credințe și valori profesionale și umane. Cu un grăunte de credință se pot muta munții din 

loc. 

„De ce nu este trecut în CAEN acest simpozion?”, „Sperăm să fie inclus și în calendar.” Răspuns: 

Vom fi mult mai persuasivi anul școlar viitor! 

„Cum ar putea fi ridicată calitatea materialelor – lucrările elevilor, lucrările colegilor?”; Răspuns: 

Se impun niște criterii de selecție – estetică, științifică. Vom avea în vedere pentru anul viitor. 

„Care va fi următoarea întâlnire?”, „Cum putem ajuta în continuare?”, „Cum putem să ne 

întâlnim, de mai multe ori, pentru activități diversificate?”; Răspuns: Rămâneți lângă noi. 

Informați-vă de la membrii activi ai asociației. Dăm și noi de știre în rețea – e-mail, rețele de 

socializare, prin colegii membrii ai asociației. 

„Când se vor plăti învățătorii cu peste 25 de ani vechime și gradul I pentru cele 2 ore (peste 16)?”; 

Răspuns: Și noi am vrea să știm... 

„Cum se gândește la nivelul Ministerului simplificarea birocrației la nivelul școlii? Ne îngroapă în 

hârtii, la propriu!!!” Răspuns: Știm că-i retorică, dar...  

 „Puteți să eșalonați lucrările simpozionului pe cel puțin două zile?”; Răspuns: Da, dar trebuie 

consultată majoritatea participanților. Mulți colegi preferă varianta „comprimată”. Ne gândim... 

Cum aș putea determina un copil să nu-și mai roadă unghiile? Cum aș putea înlătura bâlbâiala 

unui copil?”; Răspuns: Pot fi teme de studiu personal și obiectul împărtășirii la simpozionul viitor. 

 „Ce am învățat (nou) azi?” (2); Răspuns: A... Era retoric!  

item necompletat (21); 

emoții: „Nu o întrebare, ci o urare: felicitări!”. 

 

5. Scrieți cel puțin trei priorități ale învățământului primar. 

E un item ale cărui răspunsuri ne-au dat bătaie de cap la prelucrare, dar merită. Avem un fel 

de „puls” al învățământului preuniversitar în primăvara lui 2016.  

 



292 

 

politici educaționale (15) pentru: abandonul școlar, alfabetizarea (5); egalitatea de șanse; 

sănătatea populației școlare – „obezitatea – o problemă majoră a copiilor din România; „sunt 

necesare activități pe tema alimentației sănătoase”; „ore zilnice de educație fizică în școli”, 

„formarea unor copii sănătoși, intuitivi, creativi”, educația ecologică (3) - „educarea în spiritul 

respectului pentru ceea ce ne înconjoară”, obiectivele școlii: „formează deprinderi, priceperi, 

atitudini pentru toată vița”, „modelează caractere”, „contribuie la dezvoltarea personală a elevilor”, 

„copii fericiți, profesori implicați, materiale diverse și atractive”, „dezvoltarea abilităților de viață”; 

finanțarea învățământului preuniversitar (12): „finanțarea suficientă, adecvată”, „bani mai mulți 

de la buget pentru învățământ” (4), „finanțarea școlii în achiziția de materiale educaționale”, 

„dotarea sălilor de clasă (ca să nu mai punem presiune pe noi și pe părinți)”, „dotarea cu materiale 

adecvate tipului de elevi, de clasă”, „stimularea financiară a cadrului didactic”, „salariu adecvat”, 

„crearea unui cadru legal clar pentru contribuția părinților la îmbunătățirea condițiilor din școală”, 

„atragerea de sponsori”; 

debirocratizarea muncii dascălului (11): „reducerea numărului de documente întocmite/ impuse”, 

„volumul de documente inutile generate”, „reducerea birocrației în școli”, „învățătorii să nu mai fie 

sufocați de hârtii!”, „să facem mai puține hârtii”, „reducerea volumului de muncă de tip birocratic”;   

curriculumul național (10): „adecvat contextului social și nevoilor de de viitor ale societății”, 

„corespondența programe – concursuri școlare”; „în primul rând, școala să ofere o educație trainică, 

durabilă”; „să învețe copiii să învețe”, „adaptarea programelor la particularitățile de vârstă ale 

elevilor”, „planurile-cadru și programele – gîndite pentru toți, nu doar pentru elite”, „mai bine 

gândite și structurate”, „prea încărcate pentru clasele primare”, „urmărirea competențelor-cheie și 

continuarea predării integrate și după clasa a II-a”, „abordarea transcurriculară a conținuturilor”;  

manualele școlare (10): „asigurarea manualelor”, „apărute la timp (pentru clasa a III-a)” (4), 

„pentru fiecare copil, la fiecare început de an”, „și în format electronic”, „pentru clasa a III-a, tot 

abordare integrată”,  „conținuturi atractive, adecvate copiiilor, momentului pe care îl parcurg”...; 

organizare (5): „legătură mai strânsă între ciclurile de învățământ (și nu mă refer numai la 

trecerea în clasa a V-a)”, „descongestionarea claselor (ca număr de elevi)”, „comunicarea între 

departamente la nivelul Ministerului, pentru evitarea unor solicitări obositoare, redundante, 

inutile!”, „obligativitatea învățământului preșcolar”, „reintroducerea repetenției la final de clasa I”; 

strategii didactice (4): „metode de stimulare a creativității elevilor”; „matematică prin joc, nu prin 

memorare”, „predarea integrată”, „utilizarea instrumentelor TIC”; 

evaluarea (3): „regândită în sensul orientării pe competențe”, „competențe definite în acord cu 

evaluarile PISA”, „definirea clară a copmpetențelor, pentru a le putea evalua”; 

parteneri - familia elevului (3): „sprijin din partea familiei”, „colaborarea școală-elev-famile”; 

„Părinții! Părinții! Părinții! (Nu întâmplător am scris cu literă mare!!! Nici copilul, nici dascălul nu 

contează, ci mulțumirea părintelui, mascată sub mulțumirea elevului.)”; 

parteneri – alte ajutoare (3): „mărirea numărului pentru personalul nedidactic (avem mare nevoie 

de ajutor)”, „număr mai mare de profesori de sprijin”, „număr mai mare de ore alocate de un 

profesor de sprijin pentru un elev”; 

clasa pregătitoare (3): „prezența obligatorie a elevilor la clasa pregătitoare (și nu în mod 

facultativ)”, „provocare pentru elevi, părinți, învățător”, „continuarea formărilor pentru pregătitoare 

până trece toată lumea prin ele”. 
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6. Exprimați un gând, starea emoțională, în orice mod doriți, în caseta de mai jos. 

Anul acesta emoțiile s-au disipat printre rândurile itemilor precedenți. Am sintetizat astfel... 

cuvinte-cheie: „Prietenie”, „relaxare”, „bucurie”, „LIKE”, „OK”; 

desene (12): „zâmbăreți” (6); semne de primăvară (3); iubire, prietenie, curcubeu de oameni și 

flori (3); 

urări de bine (10): „Vă felicit din suflet pentru tot! Mult succes în continuare!”, „O primăvară așa 

cum vi-o doriți!”, „O primăvară frumoasă!”, „Ca de obicei, ați reușit să ne luminați primăvară!”, 

„M-am simțit extraordinar de bine în compania atâtor profesioniști!”, „O zi minunată!”, „Modelarea 

viitorului nu e ușoară.”, „Viitorul copiilor este în mâinile noastre.”... 

item necompletat: 16. 

O emoție: 

 

Din lut 

am plămădit o floare, 

dar ea 

și-a ridicat petalele 

în zbor 

și din înalt 

a ciripit 

cu susur de izvoare. 
 

Mulțumim pentru gândurile alese, pentru obiectivitate, pentru prezență, pentru propuneri! Să 

ne vedem sănătoși la anul, în ultima sâmbătă a lui februarie 2017, după tradiție!! 
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