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DEZVOLTAREA PERSONALĂ A ELEVULUI-  

DEMERS DIDACTIC CREATIV 

 

 

 

Simpozion al cadrelor didactice  

 

 

Concurs de creații ale elevilor pe tema „Bucuriile primăverii ˮ 

 

 

 

Perioada derulării:  23-24 februarie 2013 

 

Nivelul propus: clasele I-VIII  



4 
 

 

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI 
 

23 FEBRUARIE 2011 

 

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "I. N. ROMAN" CONSTANŢA 

 

9.00 – Deschiderea festivă a simpozionului 

9.00 – 10.45 – Invitaţii  au cuvântul! 

 Reprezentantul Ministerului Educației Naționale – prof. Cecilia Macri; 
 Reprezentantul Consiliului Judeţean- consilier Mihaela Burlacu; 
 Reprezentantul Primăriei; 
 Prof. înv. primar Mihaela Anghelescu – inspector şcolar pentru învăţământul primar la 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa; 
 Lect.univ.dr. Daniela Căprioară-  Universitatea „Ovidius”Constanţa Facultatea de Psihologie 

şi Ştiinţele Educaţiei; 
 Prof. Sorina Plopeanu – Casa Corpului Didactic Constanța 
 Prof. Cezar Cojocaru– profesor al Şcolii Gimnaziale nr. 28 „Dan Barbilian” Constanţa;  
 Profesor Aprilia Viviana Gălbenuș– președintele Asociației Învățătorilor Ialomițeni; 
 Profesor Silvia Guzun- Director al Gimnaziului „Nicolae Costin” Chișinău;  

 Profesor Eugenia Martea - Liceul Teoretic „Iulia Hașdeu” Chişinău; 

 Profesor Rose Mari Văsioiu – Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” 

Constanța; 
 Profesor Ecaterina Rupesac – preşedintele AIIC Constanţa; 
 

Lucrări în plen: 

 Prof. univ. dr.Olga Duţu- pensionar, Constanţa; 
 Prof. univ. dr. Vasile Molan - Universitatea București; 
 Prof. univ. dr. Ioan Grosu - Facultatea de Bioinginerie Medicala, UMF Iasi, Facultatea de 

Chimie , Universitatea „Al.I.Cuza” Iași; 
 Prof. Ion Dudă – pensionar, Constanța 

 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28 "DAN BARBILIAN" CONSTANŢA 

11.00 – 12.00 – Vizitarea expoziţiei „Dezvoltarea personală a elevului – rezultat al unui demers didactic 

creativ- "Bucuriile primăverii”  cu lucrările elevilor 

12.00 – 13.30 – Lucrările pe cele  cinci secţiuni 

13.30- 14.00- Pauză de cafea 

14.30- 16.00- Lucrările pe cele  cinci secţiuni 

16.00 – 16.30 – În loc de încheiere (O privire critică asupra zilei şi... Privind înainte, spre o nouă ediţie...  
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Partenerii Asociației Institutorilor și Învățătorilor Constănțeni: 

Ministerul Educației Naționale 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Casa Corpului Didactic Constanța 

Facultatea de Psihologie și Ştiinţele Educaţiei Constanța 

Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” Constanța 

Școal Gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 

Consiliul Județean Constanța 

 

 

 

Au fost alături de noi: 

Răducu Popescu 

Liliana Timofte 

Mihaela Stan 

Mihaela Anghelescu 

Doinița Sîrbu 

Sorina Plopeanu  

Anamaria Ciubotariu  

Rose Mari Văsioiu 

Virgil Frunză 

Mihaela Burlacu 

 

 

 

 

Echipa de organizare 

Aurelia Agighioleanu 

Elena Babașcu 

Tudora Giugică 

Marioara Istrate 

Georgeta Lungu 

Adela Ionica Marin 

Maria Rizoiu 

Aurelian Rizoiu 

Ecaterina Rupesac 

Cristina Stanciu 

Alina Theodorescu 

Marcela Tudor 

Nicoleta Varsami 

Florin Zecheru 
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Secțiunea nr. 1: ROLUL CADRULUI DIDACTIC ÎN STIMULAREA ŞI ÎN FORMAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR 
 
 

Moderatori: Prof. înv. primar Aurelia Agighioleanu - Școala Gimnazială nr. 7 „Remus Opreanu” Constanța 

       Prof. înv. primar Marioara Istrate - Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” Medgidia 

       Prof. înv. primar Constanda Moraru – Școala Gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța - secretar 

 

Nr. 

Crt. 

Numele și prenumele 

cadrului didactic 

Specialitatea Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Nuță Olimpia Ludmila prof. înv. 

primar 

Liceul de Arte ,,Marin Sorescu” Craiova Dolj  Alegerea manualului  prin adoptarea unei viziuni 

de ansamblu 

2.  Gălbenuș Aprilia Prof. Înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială ,,Sf.Andrei” Slobozia  Ialomița Clasa pregătitoare- exemple de bune practici 

3.  Banu Carmen Prof. pentru înv. 

primar   

Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe 

Ţiţeica” 

Craiova Dolj Competenţele profesorului în formarea 

personalităţii elevilor 

4.  Nicolescu Mihaela-

Elena 

institutor 

 

Şcoala ,,Spectrum” Constanţa Constanţa  

Comunicarea  didactică  eficientă -  premisă a 

reuşitei şcolare 

 
5.  Istrate Marioara   Înv. 

 

Şcoala Gimnazială ,,Constantin 

Brâncuşi” 

Medgidia Constanţa 

6.  Popescu Maria 

Magdalena 

prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 2  ”M. 

Eminescu” 

Giurgiu Giurgiu  Delincvenţa juvenilă – un fenomen îngrijorător 

7.  Iliescu Simona prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 28  ”Dan 

Barbilian” 

Constanța 

 

 Constanța 

 

Familia –sursă de tensiuni și neliniști copii? 

8.  Nedelcu Alina Prof. Înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 30 

”Gheorghe Țițeica” 

Constanța 

 

 Constanța 

 

 

Impactul stereotipurilor de gen asupra școlarului 

mic 9.  Stamin Elena Ana Prof. logoped Școala Gimnazială Specială nr. 1 București  

10.  Alexandriuc Maria Profesor Școala Gimnazială ,,Academician 

Haralambie Mihăescu” 

Udești Suceava  

Importanța personalității cadrului didactic în 

stimularea și în formarea personalității elevilor  11.  Croitoru Ana Daniela Profesor înv. 

primar 

Școala Gimnazială ,,Academician 

Haralambie Mihăescu” 

Udești Suceava 

12.  Bălan Florina Prof. Înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 30  

”Gheorghe Țițeica” 

Constanța 

 

 Constanța 

 

 

Modalități de comunicare și management al clasei 

cu elevi cu ADHD 13.  Veli Nuran Prof. Înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 30  

”Gheorghe Țițeica” 

Constanța 

 

 Constanța 

 

14.  Macri Cecilia  MEN București  Relaţia dintre agresivitate şi comportament deviant 

15.  Rîşcan Ecaterina învăţătoare 

 

Liceul Teoretic ,,A. Mateevici” Căinari, 

raionul 

Căuşeni 

Republica 

Moldova 

Rolul cadrului didactic în stimularea şi formarea 

personalităţii elevilor 

16.  Ionescu Virginia Prof. Liceul Tehnologic ,,C. A Rosetti" Constanța  Constanța  Studiul cognitivului din perspectiva interactivă a 

construirii sociale 
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17.  Moraru Constanda prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 28”Dan 

Barbilian” 

Constanța 

 

 Constanța 

 

Școala și profesorul – elemente hotărâtoare ale 

formării personalității autohtone a elevului 

18.  Ilie Eugenia Prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială ,,Mihai 

Viteazul” 

Alexandria  Teleorman   

Stadiile de dezvoltare ale copilului  

19.  Ilie Sorin Gabriel  Inspector de 

specialitate 

ISJ Roșiorii de 

Vede 

Teleorman 

20.  Sandu Sorin-Laurențiu Prof. ȋnv.primar  Școala gimnazială “Ștefan cel 

Mare” 

Dobrovăț Iași Tipuri umane în spaţiul şcolar- diversitate 

temperamentală – diversitate școlară 

21.  Șuță Maria Învățător Şcoala Gimnazială „Tudor 

Arghezi” 

Năvodari Constanța Rolul educaţiei  fizice în formarea personalităţii 

şcolarului 

22.  Cărăvan Elena Învățător Şcoala Gimnazială „Gheorghe 

Țițeica” 

Craiova  Dolj  Dezvoltarea personală – opțional pentru clasa a II-a 

23.  Oprea Adriana Inspector școlar ISJ Constanța 

 

 Constanța 

 

Managementul de curriculum 

 

24.  Pantea Ionica prof. înv. 

primar 

Liceul Teoretic Murfatlar Constanța 

 

Metode de dezvoltare a creativităţii  la clasa 

pregătitoare 
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Secțiunea nr. 2: RELAŢIA DINTRE  LIMBAJ ŞI  REALITATE 
 
 

Moderatori: Prof. înv. primar Lungu Georgeta- Liceul „Callatis” Mangalia 

      Prof. înv. primar Marin Adela- Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica” Constanța 

       Prof. înv. primar Zecheru Florina - Școala Gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța - secretar 

 

 

Nr. 

Crt. 

Numele și 

prenumele cadrului 

didactic 

Specialitatea Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Răduca  Elena Prof. Înv. 

preșcolar 

Grădinița nr. 1 Poiana  Dâmbovița  Valorificarea poveștilor și basmelor în formarea 

personalității copiilor 

2.  Palasca Simona drd., prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe 

Ţiţeica” 

Constanța 

 

Constanța 

 

Toponimie imaginară în basmul  Tinereţe fără 

bătrâneţe şi viaţă fără de moarte 

3.  Lungu Georgeta Prof. Înv. 

primar 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia  Constanța 

 

Tehnici de lucru pentru înțelegerea textului literar 

4.  Popa Olimpia 

Aluniţa 

prof. înv. 

primar 

Liceul de Arte ,,Marin Sorescu” Craiova Dolj  Stimularea creativităţii elevilor prin lecţiile de 

compunere 

5.  Calenici Mihaela Prof. Şcoala Gimnazială Nr. 24 „Ion 

Jalea”   

Constanța Constanța Rolul numelor proprii în crearea universului 

ficţional 

6.  Ciucă Fevronia prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 28  ”Dan 

Barbilian” 

Constanța 

 

 Constanța 

 

 

Minunata lume a compunerilor 

 7.  Varsami Nicoleta prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 28  ”Dan 

Barbilian” 

Constanța 

 

 Constanța 

 

8.  Dogaru Aneta 

Nicoleta 

Înv. Liceul Teoretic “Ioan Cotovu” Hârşova Constanța Metode activ – participative utilizate în ciclul 

primar  

9.  Mihali Adriana 

Emilia 

prof. înv. 

primar 

Liceul de Arte ,,Marin Sorescu” Craiova Dolj  Lectura -  reflecţie  şi concentrare în peisajul ideilor 

10.  Cazacu Gabriela Înv. Liceul Tehnologic Ciobanu Constanța Jocul - formă de tremur și cutremur a minții 

 11.  Mihai Marioara Înv. Liceul Tehnologic Ciobanu Constanța 

12.  Zamfir Liliana prof. înv. 

primar 

Scoala Gimnaziala ,,Constantin 

Brancusi'' 

Medgidia   Constanța 

 

 

Formarea unei exprimari corecte folosind jocuri 

didactice 

 
13.  Zamfir Mariana 

Simona 

Prof. înv. 

primar  

Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga'' Constanța 

 

 Constanța 

 

14.  Baltag Virginia educatoare Grădiniţa cu orar normal Eforie Sud Constanța Dezvoltarea limbajului la preşcolari prin  jocurile  

didactice 

 
15.  Voicu Carmen prof. Înv. 

Preşcolar 

Grădiniţa cu orar normal Eforie Sud Constanța 

16.  Cernica Alexandra Prof. Înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială nr. 33 ,,Anghel 

Saligny” 

Constanța  Constanța Cultivarea motivației de citire a lecturii în cadrul 

alternativei Step by Step 
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17.  Dode Elena Letiția Înv. 

 

Liceul Teoretic „Anghel Saligny” Cernavoda  Constanța Creativitatea – element important în desfășurarea 

lecțiilor de limba română 

18.  Zecheru Florina prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 28  ”Dan 

Barbilian” 

Constanța 

 

 Constanța 

 

Comunicarea creativă – factor esențial în 

desfășurarea procesului educațional de calitate 

19.  Stoian Cristina prof. înv. 

primar 

Liceul Teoretic Murfatlar Constanța 

 

 Comunicare asertivǎ, comportament dezirabil 

 

20.  Neamţu Mariana   Prof. înv. 

primar  

Școala Gimnazială Nr. 23 

"Constantin Brancoveanu” 

Constanța Constanța „Uzina” de lectură și creaţie 

21.  Marin Adela Ionica Prof. Înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 300  

”Gheorghe Țițeica” 

Constanța 

 

 Constanța 

 

Aspecte ale însușirii citirii și scrierii ale elevilor cu 

CES 

22.  Oncioiu Atena Prof. Școala Gimnazială nr. 17 „Ion 

Minulescu” 

Constanța  Constanța 

 
Creativitate și joc în predarea limbii engleze la 

ciclul primar 

23.  Ungureanu Violeta Prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială „Leon Dănăilă” Darabani Botoşani Dezvoltarea creativităţii în orele de compunere  

24.  Acăr Marcela prof.pentru 

înv.primar 

Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Bacău Bacău Contribuţia jocului didactic la dezvoltarea 

creativităţii verbale a elevilor 

25. Dăscălaşu Mariana Prof. Înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială „Tudor 

Arghezi” 

Năvodari 

 

Constanța Elemente de compoziţie utilizate în lecţiile de 

comunicare pentru stimularea creativităţii elevilor  
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Secțiunea nr. 3: CALITATE ŞI CREATIVITATE 

 

 

Moderatori: Prof. înv. primar Sîrbu Doinița- ISJ Constanța 

      Prof. înv. primar Theodorescu Alina- Liceul Tehnologic „Carmen Sylva” Eforie Sud 

      Prof. înv. primar Stanciu Cristina – Liceul Tehnologic „Carmen Sylva” Eforie Sud - secretar 

 

Nr. 

Crt. 

Numele și prenumele 

cadrului didactic 

Specialitatea Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Sîrbu Doinița Inspector înv. 

Primar 

ISJ Constanța 

 

 Constanța 

 

Clasa pregătitoare sau grupa pregătitoare? 

2.  Delevedova Lucia Prof. pentru 

înv.primar   

Şcoala Gimnazială “Gheorghe 

Ţiţeica”  

Craiova Dolj  Creativitate, consecvenţă, calitate 

3.  Pahom Daniela Prof. Școala Gimnazială Nr. 3 “Ciprian 

Porumbescu” 

Constanța Constanța Creativitatea –o aventură a spiritului 

4.  Cărare Aurora prof. înv. 

primar 

Liceul de Arte “George 

Georgescu” 

Tulcea Tulcea  

Creativitatea şi educarea capacităţilor creatoare în 

procesul de învăţământ 5.  Pavel Viorica prof. înv. 

primar 

Liceul de Arte “George 

Georgescu” 

Tulcea Tulcea 

6.  Dumitrel Florența-

Iulia 

Prof. înv. 

primar 

Liceul tehnologic “Nicolae 

Dumitrescu “ 

Cumpăna Constanța Cunoașterea mediului -modalități de abordare 

integrată 

7.  Alexandru Ancuta-

Gerogiana 

Prof. înv. 

primar  

Școala Gimnazială nr. 3 Mangalia Constanța Evidenţierea potenţialului creativ al elevilor prin 

inteligenţele multiple  

8.  Iancu Liliana Prof. Înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 37 Constanța 

 

 Constanța 

 

Experimentul în lecția de Cunoașterea mediului și 

Științe 

9.  Milea Ana Maria Prof. Înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 2 Valu lui 

Traian 

Constanța   

FFaammiilliiaa  şşii  şşccooaallaa    --  ppaarrtteenneerrii  îînn    aalltteerrnnaattiivvaa  

eedduuccaaţţiioonnaallăă  SStteepp  BByy  SStteepp 10.  Stanciu Cristina Prof. Înv. 

primar 

Liceul Teoretic Eforie Sud Constanța  

11.  Godan Andreea 

Brigitte 

profesor înv. 

preșcolar 

Grădiniță cu PP nr. 2 Sibiu Sibiu  

Importanţa creativităţii în dezvoltarea copilului 

 12.  Mihu Raluca profesor înv. 

preșcolar 

Grădiniță cu PP nr. 22 Sibiu Sibiu 

13.  Diaconu Carmen-

Cristina 

Prof. pentru înv. 

primar   

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Vatra 

Dornei 

 

Suceava Particularităţi ale creativităţii preşcolarilor şi 

elevilor. Factori facilitatori / inhibitori ai 

creativităţii în şcoală 

14.  Theodorescu Alina 

Cristina 

Prof. Înv. 

primar 

Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie Sud Constanța Proiectul didactic bine gândit 

 

15.  Coteanu Ramona 

Claudia 

Prof.înv. primar                                                    Şcoala Gimnazială  Cerneşti Maramureş Rolul cadrului didactic în dezvoltarea emoţională a 

şcolarului mic 
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16.  Țăndăreanu Tania 

Ștefania 

prof. Colegiul Național ”Ștefan 

Velovan” 

Craiova Dolj    

Relația dintre gândire, imaginație și limbaj 

 17.  Moșneag Elena 

Aurora 

prof. Colegiul Național „Ștefan 

Velovan” 

Craiova Dolj   

18.  Parpală Dan Prov. Înv. 

primar 

Președintele Asociației 

Învățătorilor teleormăneni 

Roșiorii de 

Vede 

Teleorman Repere civice şi democratice în formarea viitorului 

cetăţean - Tratarea pedagogică a problemelor de 

comportament  

 
19.  Parpală Daniela Prov. Înv. 

primar 

Școala ”Zaharia Stancu” Roșiorii de 

Vede 

Teleorman  

20.  Stăncescu Elena prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială ,,Matei 

Basarab” 

Târgoviște 

 

Dâmbovița  

Stimularea creativității, condiție a calității învățării 

 21.  Văduva Elena prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială ,,Matei 

Basarab” 

Târgoviște 

 

Dâmbovița 

22.  Silveşan  Tatiana Prof. Centrul Şcolar Pentru Educaţie 

Incluzivă 

Beclean Bistrița-

Năsăud 

Strategii didactice de stimulare a capacităţilor 

creatoare  

23.  Stan Mihaela Prof. Dr. 

 

Școala Gimnazială nr. s-18  ”Dan 

Barbilian” 

Constanța 

 

 Constanța 

 

Studierea limbilor moderne în ciclul primar -  

modalitate de integrare europeană 

24.  Badiu Iuliana profesor înv. 

preprimar 

Grădinița orar normal „Delfinii 

Jucăuşi” 

Constanța 

 

Constanța 

 

Parteneriat grădiniță – Fundația Umanitară Socială 

Culturală Științifică ”Insanlik – Omenia”  

25.  Della Sultana profesor înv. 

preprimar 

Şcoala Gimnazială nr. 11 “Dr. 

Constantin Angelescu”   

Constanța 

 

Constanța 

 

Abordarea transdisciplinară a conţinuturilor 

învăţării – o cale eficientă spre dezvoltarea 

creativităţii 
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Secțiunea nr. 4: CREATIVITATEA CA JOC AL INTELIGENŢEI 

 

 

Moderatori: Prof. înv. primar Rupesac Ecaterina- Școala Gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 

      Director Guzun Silvia- Școala Gimnazială „Nicolae Costin” Chișinău 

      Prof. înv. primar Babașcu Elena - Școala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza” Constanța – secretar 

 

 

Nr. 

Crt. 

Numele și prenumele 

cadrului didactic 

Specialitatea Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Pașcu Mihaela Claudia prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 12 ”B. 

P. Hasdeu” 

Constanța 

 

 Constanța 

 

 

Tratarea diferențiată - modalitate de 

identificare a unicității copilului 2.  Petre Maria Georgiana prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr. 12 ”B. 

P. Hasdeu” 

Constanța 

 

 Constanța 

 

3.  Boşnac Nyhal Prof. înv. 

primar  

Şcoala Gimnazială ”Constantin 

Brâncuşi” 

Medgidia Constanța Strategii didactice care contribuie la 

dezvoltarea capacităţilor creatoare 

4.  Dascălu Radu prof. înv. 

primar 

Liceul de Arte ,,Marin Sorescu” Craiova Dolj  Sportul – element determinant în realizarea 

calității vieții  

5.  Trușcă Claudia Prof. Liceul de Arte ,,Marin Sorescu” Craiova Dolj  

6.  Anghel  Simona profesor pentru 

învăț. preșcolar  

Școala Gimnazială nr. 28  ”Dan 

Barbilian” 

Constanța 

 

 Constanța 

 

Creativitatea ca joc al inteligenţei  

 

7.  Mocondoi Daniela-

Cristina 

prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială “Alexandru 

cel Bun” 

Bacău Bacău Dezvoltarea creativităţii prin rezolvarea şi 

compunerea problemelor de matematică 

8.  Rotaru Nina Prof. Înv. 

Primar  

Liceul Tehnologic „Nicolae 

Dumitrescu” 

Cumpăna 

 

Constanţa 

 

 

Creativitatea şi impactul ei în dezvoltarea 

personalităţii copilului 

 
9.  Rotaru Ionela Prof. Înv. 

Preprimar  

Grădiniţa Particulară „Căsuţa 

din pădure” 

Constanţa 

 

Constanţa 

 

10.  Tînjală Mariana prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială “Alexandru 

cel Bun” 

Bacău Bacău Dezvoltarea creativităţii prin rezolvarea şi 

compunerea problemelor de matematică 

11.  Rupesac Ecaterina prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială nr. 28 ,,Dan 

Barbilian”  

Constanța 

 

Constanța 

 

Formarea elevilor din ciclul primar pentru 

viață prin opționalul „Educație financiară” 

12.  Agapciuc Ana-Maria prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială Nr. 38 

„Dimitrie Cantemir” 

Constanţa Constanţa Împletirea armonioasă dintre logic şi intuitiv 

în rezolvarea de probleme  

13.  Martea Eugenia Prof.  Liceul „Iulia Hașdeu” Chișinău Republica 

Moldova 

Investigaţia-metodă de formare şi evaluare a 

competenţelor specifice la istorie la elevii din 

clasa aIV-a în parteneriat cu clasa a XII-a  

14.  Pelican Marioara Înv. 

 

Şcoala Gimnazială  „Ion 

Borcea’’ 

Agigea Constanța Jocul matematic – metodă de stimulare a 

creativității 

15.  Cojocaru Cezar Prof. Școala Gimnazială nr. 28  ”Dan 

Barbilian” 

Constanța 

 

 Constanța 

 

Mișcarea – mijloc de stimulare a creativității 

elevilor 
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16.  Bulboacă Olga Prof. Înv. 

primar 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia  Constanța 

 

Modalități de stimulare a creativității elevilor 

prin rezolvarea problemelor de matematică 

17.  Babaşcu Elena Prof. Înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială „Nicolae 

Tonitza” 

Constanța 

 

 Constanța 

 

Relaţiile sociale la elevi  

18.  Guzun Silvia Prof. Înv. 

primar 

Școala Gimnazială Chișinău Republica 

Moldova 

Proiect educațional: Cere și ți se va da! 

19.  Băltuță Florica Prof. 

 

Școala Gimnazială nr. 28 „Dan 

Barbilian” Constanța 

Constanţa Constanţa Școala și comunitatea 

20.  Cațaonu Camelia Înv. Şcoala Gimnazială „Mihail 

Sadoveanu”  

Medgidia Constanţa  

Creativitatea în cadrul orelor de cunoaştere a 

mediului la clasele I și a II-a 21.  Neculae Petruța Înv. Şcoala Gimnazială „Mihail 

Sadoveanu”  

Medgidia Constanţa 

25.  Cocargeanu Anamaria Prof. înv. 

primar   

Școala Gimnazială nr. 12 ,,B. P. 

Hașdeu’’ 

Constanța 

 

Constanța 

 

Educaţia plastică între disciplină şcolară şi 

artă 
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Secțiunea nr. 5: ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA CULTURALĂ A ELEVILOR. 

 

 

Moderatori: Prof. înv. primar Anghelescu Mihaela- ISJ Constanța 

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

       Prof. înv. primar Tudor Marcela – Școala Gimnazială nr. 88 „Dimitrie Cantemir” Constanța - secretar 

 

 

Nr. 

Crt. 

Numele și prenumele 

cadrului didactic 

Specialitatea Unitatea de învățământ Localitatea Județul Titlul lucrării 

1.  Alecu Paraschiva prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 30  

”Gheorghe Țițeica” 

Constanța 

 

 Constanța 

 

 

Activitățile extracurriculare- bucurii 

nebănuite 

 
2.  Radu Rodica prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 30  

”Gheorghe Țițeica” 

Constanța 

 

 Constanța 

 

3.  Platon Cornelia Prof. Liceul Teoretic „Alexandru 

Papiu Ilarian” 

Dej 

 

Cluj  Adobe Youth Voices 

4.  Rizoiu Aurelian Înv. Şcoala Gimnazială “Tudor 

Arghezi” 

Năvodari  Constanța  

Dezvoltarea culturală a elevului prin 

activitățile extracurriculare 

 
5.  Rizoiu Maria Înv. Şcoala Gimnazială “Tudor 

Arghezi” 

Năvodari Constanța  

6.  Portase Claudia Inspector școlar ISJ Constanța 

 

 Constanța 

 

Dezvoltarea personalității elevului prin 

proiecte educaționale 

7.  Pop Marilena Prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială Copalnic 

Manastur 

Maramureș Pentru o stea ce se înalță-proiect educativ 

8.  Petrică Stana Prof. înv. 

primar  

Şcoala Gimnazială “Tudor 

Arghezi” 

Năvodari 

 

Constanța  Rolul activităților extracurriculare în 

dezvoltarea culturală a elevilor 

9.  Ceaușu Lică – Ilie Prof. Înv. 

primar 

Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” Hârșova  Constanța  Rolul activităţilor extracurriculare în 

formarea  personalităţii şcolarului mic 

10.  Boghean Ileana  Prof. înv. 

primar 

Liceul tehnologic Cumpăna Constanţa Să ne păstrăm și să ne apărăm datinile 

strămoșești 

11.  Agighioleanu Aurelia prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială nr. 7  

”Remus Opreanu” 

Constanța 

 

 Constanța 

 

 

Rolul activităților extrașcolare în dezvoltarea 

personalității elevilor 12.  Anghelescu Mihaela prof. înv. 

primar 

Școala Gimnazială ”Georgescu 

Enescu” 

Năvodari  

 

 Constanța 

 

13.  Pavel Ştefania Prof. înv. 

primar  

Liceul Teoretic „Jean Monnet” Bucureşti  Rolul activităţilor non-formale în dezvoltarea 

culturală a elevilor - meşteşuguri tradiţionale 

româneşti, ţesături şi cusături 14.  Vidu Alexandra Prof. înv. 

primar  

Liceul Teoretic „Jean Monnet” Bucureşti  

15.  Slavu Petronela-Vali Prof. înv. 

primar   

Şcoala Gimnazială Nr. 4 Vulcan Hunedoara Să valorificăm talentul copiilor! 
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16.  Slujitoru Gabriela Prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială “Tudor 

Arghezi” 

Năvodari 

 

 Constanța 

 

 

Un alt mod de educaţie prin activităţi  

extracurriculare 17.  Suditu Victoria înv.  Şcoala Gimnazială “Tudor 

Arghezi” 

Năvodari  Constanța 

 

18.  Holubeanu Simona - 

Elena 

prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială nr. 38 

,,Dimitrie Cantemir”  

Constanța 

 

Constanța 

 

 

Valenţele  educaţiei  nonformale în 

activităţile extracurriculare 19.  Tudor Marcela prof. înv. 

primar 

Şcoala Gimnazială nr. 38 

,,Dimitrie Cantemir”  

Constanța Constanța 

20.  Abibula Șeila prof. înv. 

primar 

Școala gimnazială nr.1 Valu lui 

Traian 

Constanța Școala  interculturală 

21.  Chemal Fatma Gonul prof.  înv. 

primar  

Şcoala Gimnazială Nr. 38 

„Dimitrie Cantemir” 

Constanţa Constanţa Rolul disciplinei opţionale în formarea 

comportamentului civic al elevilor 

22.  Stoica Mihaela prof.  înv. 

primar  

Şcoala Gimnazială „Tudor 

Atghezi” 

Năvodari Constanţa  

Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în 

educaţia copiilor 23.  Gălbinașu Elena prof.  înv. 

primar  

Şcoala Gimnazială „Tudor 

Atghezi” 

Năvodari Constanţa 

24.  Duță Elena prof.  înv. 

primar  

Şcoala Gimnazială „Tudor 

Atghezi” 

Năvodari Constanţa  

Rolul activităţilor extracurriculare în 

dezvoltarea culturală a elevilor 25.  Huminic Carmen prof.  înv. 

primar  

Şcoala Gimnazială „Tudor 

Atghezi” 

Năvodari Constanţa 
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LUCRĂRI PREZENTATE ÎN PLEN 
 

 

ROLUL INVĂŢĂTORULUI ÎN REALIZAREA SPIRITUALĂ A OMULUI 

 

 

Prof. univ. dr. OLGA DUȚU 

Constanța 

 

 

 Dacă în ultimele două ediţii ale simpozionului cu tema Dezvoltarea personalităţii elevului – 

rezultat al unui demers didactic creativ (2011-2012), organizat de Asociaţia Învăţătorilor şi 

Institutorilor v-am prezentat contribuţia complexă şi durabilă a celui mai important ministru al 

educaţie, savantul Spiru Haret, la dezvoltarea şi modernizarea învăţământului românesc, la această 

întâlnire anuală, din 23.02.2013, vă vorbesc despre câteva reflexii personale asupra unui aspect 

îngrijorător al comportamentului adolescenţilor – violenţa, sub toate formele sale, înregistrată în 

spaţiul şcolar, dar şi în afara sa, în contextul economic, social şi cultural al ultimelor decenii. Fac 

parte din 1991 din Societatea de Haiku din Constanţa şi am primit la începutul acestui an, o 

antologie de haiku internaţional, pe tema războiului, violenţei şi încălcării drepturilor omului
1
, 

volum realizat din poeme haiku inspirate iniţial de războiul din Balcani, din 1990, şi apoi de 

războaiele din diferite zone ale lumii, însumând 903 poeme realizate de 435 de poeţi de pe 4 

continente, din 48 de ţări, în 35 de limbi materne şi în limba maternă. Autorii antologiei au fost 

impresionaţi de reacţia spontană a creatorilor de haiku faţă de cruzimea, dimensiunile şi intensitatea 

violenţei împotriva vieţii oamenilor în diversele sale manifestări, pe toate meridianele globului. 

 Războaiele, violenţa, încălcarea drepturilor omului au însoţit existenţa umanităţii de-a 

lungul istoriei sale. Astfel se explică includerea în această antologie a unui poem haiku, creat de 

părintele acestei specii a liricii japoneze, în urmă cu peste 300 de ani. Numele său este Matso 

Basho: 

ierburile verii- 

visul soldaţilor curajoşi 

după război
2
 

  Poemele mele sunt inspirate de genocidurile contemporane: 

Bagdadul de azi- 

leagănul civilizaţiei 

scăldat în sânge
3
 

 

o rachetă 

peste grădiniţa din Gaza- 

44 de copii morţi
4
 

 

copii aşteptând 

taţi sfârtecaţi de mine- 

în Afganistan
5
 

                                                           
1
 Dimitar Anakiev, Kuniharu Shimizu, Kamesan’s World Haiku Anthology on War, Violence and Human Rights Violation, 

Kamesan Books, CA, USA, 2013 
2
 Ibidem, 50, p.37 

3
 Ibidem, 234, p.110 

4
 Ibidem, 234, p.110 

5
 Ibidem, 235, p.111 
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Important este mesajul acestui volum, care condamnă războiul, violenţa şi umilirea omului 

prin încălcarea drepturilor sale şi dorinţa unanimă de pace, de respect, iubire şi dezvoltare 

armonioasă a societăţii omeneşti. 

M-au ajutat studiile de psihologie generală, socială şi a copilului, în cadrul stagiului de 

doctorat, pe tema comunicării orale la copii, experienţa didactică de peste 50 de ani şi bucuria de a 

fi mamă şi bunică, implicată direct în creşterea şi evoluţia spirituală a copilului, a adolescentului, şi 

a omului în general. 

 Iluminarea pe tema rădăcinilor violenţei am trăit-o recent, prin lectura cu creionul în mână a 

cărţilor lui Eckhart Toole, un învăţător spiritual care transmite un mesaj simplu şi profund cu 

claritatea şi simplitatea vechilor maeştri spirituali. El este convins că există o cale către eliberarea 

de suferinţă şi dobândirea păcii interioare.
6
 

 Fără a se alinia sau a respinge vechile tradiţii sau marile religii – budism, hinduism, 

islamism sau creştinism -, E. Toole ne conduce într-o călătorie spirituală în fiinţa noastră, explicând 

şi exemplificând consecinţele diverselor manifestări ale egoului şi ale corpului-durere, de existenţa 

cărora trebuie să devenim conştienţi cât mai devreme, pentru a evita manifestările violente care-şi 

au rădăcinile în aceste realităţi psihologice ale Fiinţei noastre. 

 Egoul este sentimentul iluzoriu al identităţii sau “iluzia optică a conştiinţei”, cum îl 

defineşte Albert Einstein
7
. 

 Identificat cu forma, egoul este alcătuit din percepţii, experienţe, gânduri şi sentimente, 

concentrate în pronumele eu, mie, al meu, pe mine, învăţate odată cu limba maternă, şi, pe măsura 

ce copilul creşte, se identifică cu corpul, cu naţionalitatea, rasa, religia, rolurile şi povestea lui. 

 Egoul este o construcţie mentală alcătuită din toate lucrurile şi întâmplările sinelui.  

 Nucleul egoului este mintea egocentrică, alcătuită din anumite gânduri, emoţii şi moduri de 

reacţie, repetitive şi persistente, cu care se identifică omul. 

 Modurile de reacţie cele mai frecvente sunt: lamentaţia, resentimentul, reactivitatea, 

ranchiuna, lăcomia de toate felurile, ura, frica, setea de putere şi de faimă. 

 Egoul se manifestă prin rolurile prestabilite sau temporare pe care le joacă: ticălos, victimă, 

iubit, părinte, fericit, nefericit, bolnav etc. 

 Aceste manifestări ale egoului generează diverse forme ale violenţei, dar altă cauză o 

constituie corpul-durere
8
 alcătuit din totalitatea emoţiilor negative acumulate de-a lungul vieţii, 

emoţii stimulate de gândirea negativă, în cerc vicios, deoarece se stimulează reciproc. În fiinţa 

noastră sunt trei categorii de corpuri-durere: cel moştenit de la părinţi, apoi cel moştenit de la 

apartenenţa la o naţiune, rasă, religie, gen şi cel realizat în timpul vieţii prin experienţele personale. 

 Înfometat de emoţii negative, corpul-durere foloseşte orice pretext pentru a declanşa 

anxietate, furie, ură, resentimente, reactivitate, generatoare de violenţă. 

 Perioadele de criză morală profundă generează războaiele, datorate manifestărilor egoului şi 

corpului durere, sub forma nebuniei colective. Secolul al XX- lea a înregistrat peste 100 milioane de 

victime ale războaielor, 36 milioane de oameni au fost omorâţi din ordinul lui Stalin, iar în 

Cambodgia, un milion de oameni omorâţi, deoarece purtau ochelari şi reprezenta un mare pericol 

pentru regimul lui Pol Pot. 

 Zilnic, se înregistrează acte de violenţă individuală sau colectivă, ale căror cauze profunde 

se află în exacerbarea egoului sau a corpului-durere. 

 Omenirea se află astăzi în momentul unei alegeri esenţiale: transformarea sau pieirea sa. 

 Transformarea omului trebuie să înceapă cu trezirea sa, prin descoperirea propriei 

conştiinţe, ca totalitate a energiilor din spaţiul interior, exprimând Fiinţarea: eu sunt este mai 

important decât eu am. 

                                                           
6
 Eckhart Toole, Un pământ nou, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2008; Puterea prezentului. Ghid practic, Ed.Curtea 

Veche, Bucureşti, 2009; Liniştea vorbeşte, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2009 
7
 Idem, Un pământ nou, p. 25 

8
 Ibidem, pp. 110-133 
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Omul trebuie să devină conştient de valoarea sa, care constă în fiinţarea sa, trăită în 

momentul prezent, în timp ce gândirea egocentrică este legată de trecut. Când Iisus ne îndeamnă 

“Lepădaţi-vă de voi!”, ne arată calea trezirii prin eliberarea de ego. 

 De asemenea, trebuie să devenim conştienţi de existenţa şi acţiunea corpului-durere, şi să ne 

controlăm emoţiile. 

 Ca părinţi şi învăţători, trebuie să-I învăţăm pe copii să-şi analizeze comportamentul violent 

pentru a-I ajuta să devină vigilenţi asupra manifestărilor lor. 

Să-i învăţăm pe copii şi pe oameni să contemple frumosul. Revelaţia frumuseţii însoţită de 

sentimentul bucuriei şi al iubirii reprezintă unul dintre cele mai semnificative evenimente din 

evoluţia conștiinţei umane. 

  Iisus ne îndeamnă să contemplăm florile, să învăţăm de la ele cum să trăim. 

  Budha le-a ţinut călugărilor o predică tăcută, contemplând o floare, până ce unul dintre 

discipoli, zâmbind, a dovedit înţelegerea semnificaţiei acestei predici, care le-a indus starea Zen. 

 Hafiz, un poet din secolul al XIV-lea, ne oferea un alt motiv al fericirii: “Sunt un orificiu 

din flaut, prin care trece respiraţia lui Hristos. Ascultaţi muzica!”. 

 Nietzche a descoperit bucuria lucrurilor mărunte care generează fericirea. Experienţa de 

creator de poeme haiku m-a apropiat mai mult de natură, de lumea lucrurilor mărunte care ne 

înconjoară şi care ne fac fericiţi când le descoperim vibraţia energetică, consonantă cu vibraţia 

conştiinţei noastre profunde. Proiectul Societăţii de Haiku din Constanţa de învăţare a esteticii 

acestui poem în şcoli generale şi licee (peste 5000 de persoane antrenate în acest demers) a 

demonstrat efectul acestui poem în trezirea spirituală a copiilor. 

 Este important să-i învăţăm pe copii să-şi controleze reacţiile şi să ierte, să trăiască bucuria 

iertării. 

 Să-i determinăm pe copii, pe tineri să preţuiască puterea Prezentului, să se desprindă de 

obsesia evenimentelor şi emoţiilor trecute, să nu se lase dominaţi de fluxul gândirii involuntare şi 

repetitive, care poate fi întrerupt şi prin exerciţii simple de conştientizare a respiraţiei, urmărind 

drumul curentului de aer, inspirat şi apoi expirat, cu efecte benefice asupra imunităţii şi sănătăţii 

noastre. 

 Paradoxal, trebuie să-i învăţăm neidentificarea cu rolurile multiple pe care le jucăm în viaţă, 

dar care pot fi jucate corect, fără a aştepta recompense. 

 După ce copii descoperă conştiinţa profundă, trebuie învăţaţi să o lege de scopul exterior, 

care este acţiunea. Este necesar să-i învăţăm modurile de realizare a acţiunilor, care debutează cu 

acceptarea acţiunii, ca vibraţie energetică subtilă, chiar dacă nu le face mare plăcere. Sunt acţiuni 

care se realizază cu bucuriei, care generează un impuls energetic. Şi, în sfârşit, sunt acţiunile 

excepţionale, care stârnesc entuziasmul, adăugând bucuriei o mare tensiune structurală. 

 După trezire, care odată începută, este ireversibilă, se va naşte alt eu, într-un spaţiu mult 

mai profund, aflat în interiorul nostru. 

 Alături de marii învăţători spirituali ai umanităţii, Buddha, Iisus, Lao Ţâ, Maica Tereza sau 

Papa Ioan Paul al II-lea, mai aproape de zilele noastre, un rol esenţial în realizarea spirituală a 

oamenilor îl au, alături de părinţii devotaţi, învăţătorii tuturor copiilor, care, prin graţia divină, îi pot 

ajuta pe ucenicii lor să trăiască transformarea iluminării, descoperirea conştiinţei profunde, care ne 

inundă fiinţa cu lumină, pace şi iubire. 
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INVENȚIE ROMÂNEASCĂ CU POTENȚIAL EDUCATIV 

 

 

 Prof. dr. fiz. IOAN GROSU 

 Facultatea de Bioinginerie Medicala, UMF Gr.T.Popa  700115 Iași  

 Facultatea de Chimie , Universitatea Al.I.Cuza , 700506 Iași  

 

 

Titirezul este o jucărie foarte veche și mult îndrăgită de toate popoarele lumii. Este cunoscut 

sub diferite denumiri în 109 limbi de pe planetă. Titirezul fascinează prin faptul că își menține 

poziția verticală când este în mișcare de rotație. Când aceasta încetează, el cade pe o parte. Totuși, 

are un mare defect: nu putem să-l determinăm să se deplaseze într-o direcție  sau un loc dorit de noi. 

Altfel spus, este necontrolabil. Folosind doi magneți permanenți, l-am făcut controlabil.  

Titirezul Controlabil este calitativ superior celui clasic. Este de interes și atrage publicul de 

toate vârstele. Conține Fizică și Inginerie. Pentru școlarii din primele clase primare este:  magic,  

interactiv,  educativ, știintific   și  îmbunătățește răbdarea, atenția, perseverența, încrederea de sine, 

coordonarea mână-ochi, îndemânarea practică/tehnica și este, în egală măsură, îndrăgit de fete și 

băieți. Ideea de plasare a unui magnet pe axa titirezului în partea sa  cea mai de sus  a apărut din 

experiența didactică de predare a Fizicii  în primii doi ani de studii universitare.  Ministerul 

Educației a dat o aprobare pentru folosirea în școli în activități extracuriculare.   

Detalii  se pot găsi pe  www.google.com  cu   grosu, titirez   sau   grosu, top-speedy  si  in 

linkurile  : 
http://www.scoalaedu.ro/news/928/88/Titirezul-ascultator 

http://www.romaniadindiaspora.ning.com/xn/detail/6327117:BlogPost:

69652 
http://orizontdidactic.wordpress.com/2012/04/16/inventie-

romaneasca-cu-mare-potential-didactic/ 

http://files.eun.org/scientix/posters/PosterScientix_Spinning%20to

p.pdf 
http://www.youtube.com/watch?v=RCk9A4jqdtI%2F 

http://www.youtube.com/watch?v=M_aW-k-azto&feature=related%2F 
http://www.youtube.com/watch?v=N2byaiPlxno&feature=related%2F 
http://www.youtube.com/watch?v=GNtcBDsONSU&feature=related%2F 
http://www.youtube.com/watch?v=Vpo_T8sq2SM%2F 

http://www.youtube.com/watch?v=LauHlSuq_ms&feature=player_embedded

%2F 
http://drivenspinningtop.blogspot.com  

 

     In timpul prezentării se vor face demonstrații practice. Autorul oferă exemplare pentru doritorii 

care vor sa experimenteze în clasă. Dispozitivul este nou și orice efecte pozitive se pot vizualiza. 

 

 

http://www.google.com/
http://www.scoalaedu.ro/news/928/88/Titirezul-ascultator
http://www.romaniadindiaspora.ning.com/xn/detail/6327117:BlogPost:69652
http://www.romaniadindiaspora.ning.com/xn/detail/6327117:BlogPost:69652
http://orizontdidactic.wordpress.com/2012/04/16/inventie-romaneasca-cu-mare-potential-didactic/
http://orizontdidactic.wordpress.com/2012/04/16/inventie-romaneasca-cu-mare-potential-didactic/
http://files.eun.org/scientix/posters/PosterScientix_Spinning%20top.pdf
http://files.eun.org/scientix/posters/PosterScientix_Spinning%20top.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=RCk9A4jqdtI%2F
http://www.youtube.com/watch?v=M_aW-k-azto&feature=related%2F
http://www.youtube.com/watch?v=N2byaiPlxno&feature=related%2F
http://www.youtube.com/watch?v=GNtcBDsONSU&feature=related%2F
http://www.youtube.com/watch?v=Vpo_T8sq2SM%2F
http://www.youtube.com/watch?v=LauHlSuq_ms&feature=player_embedded%2F
http://www.youtube.com/watch?v=LauHlSuq_ms&feature=player_embedded%2F
http://drivenspinningtop.blogspot.com/
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ANACOLUTUL ŞI ELEVII CLASEI A IV-A 

 

 

Înv. Ion Dudă (pensionar, 89 ani) 

 

 Motto: “Unele cărţi par a fi fost scrise, nu pentru a 

învăţa ceva din ele, ci pentru a afla că scriitorii lor au ştiut ceva.” 

(J. W. Goethe) 

 

 Programele şcolare – şi aşa supraîncărcate – sunt flagrant depăşite. În multe cărţi – ne 

referim în primul rând la cele de gramatică – întâlnim cazuri care trebuie să ne dea de gândit. 

 Într-o lucrare – cu un titlu ademenitor, cu doi referenţi de marcă (un cercetător ştiinţific din 

România şi un inspector de specialitate din ministerul de resort) şi cu avizul unor comisii de 

specialitate din ministerul de resort – întâlnim, chiar din prefaţă, următoarea precizare: “Încă din 

clasele mici elevii întâlnesc, fie în exerciţii, fie în cărţi pe care ei le citesc, fie în vorbirea curentă, o 

serie de situaţii uneori inexplicabile pentru ei din punct de vedere gramatical. De aceea, am 

considerat util a preciza şi explica (în conformitate cu particularităţile de vârstă) unele dintre aceste 

situaţii mai des întâlnite. Spre exemplificare aş alege cazurile de subiect şi predicat neexprimat, de 

anacolut, de exprimare a părţilor de propoziţie prin alte părţi de vorbire decât cele învăţate.” 

 E aberant punctul de vedere al autoarei. E absurdă uşurinţa cu care cei doi referenţi girează 

lucrarea. E o anomalie că o comisie de specialitate dă acestei lucrări undă verde spre tipărire şi 

folosire în orele de gramatică. 

 În lucrare – ea numără aproape două sute de pagini – autoarea uită promisiunea făcută: să 

explice elevilor ce este anacolutul. E bine c-a uitat, întrucât n-ar fi reusit. 

 În locul unor presupuneri de acest fel, autoarea ar fi trebuit să nu facă şi alte greşeli. 

Amintim dintre acestea, câteva: 

1.  Linia de pauză apare – fără nicio justificare – între subiect şi predicat: “Litera – este semnul 

sunetului.” Se ştie că linia de pauză se foloseşte numai în construcţiile eliptice, marcând lipsa 

predicatului sau a verbului copulativ: “Litera – semnul sunetului.”. 

2.  Virgula, tot eronat, apare înaintea adverbului etcetera: “Exemplu: casă, copil, maşină, etc.”.  

Greşelile, pentru ambele cazuri, se repetă. Cu alte cuvinte, nu e vorba de inadvertenţe. 

3.  Exerciţiile – prin care se cere elevilor să construiască propoziţii în care subiectele să fie 

exprimate prin părţi de vorbire necunoscute de elevi – abundă: bine, nimeni, toţi, oarecare, oarece 

etc.  

Cartea, în care – pe lângă cele arătate până acum – se află şi alte greşeli gramaticale, ar trebui 

să nu fie recomandată ca auxiliar în lecţiile de gramatică. 

Încheiem prin a acorda o bilă neagră şi autoarei, şi referenţilor, şi comisiei din ministerul de 

resort care a dat undă verde spre tipar. 
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NORME ŞI PUNCTE DE VEDERE 

 

 

Înv. Ion Dudă (pensionar, 89 ani) 

 

Motto: Unde-i lege, nu-i tocmeală – o veche vorbă românească.  

 

În legătură cu problemele de limbă, Academia Română – prin instituţiile sale specializate – 

este singurul for care stabileşte norme. 

Normele – cum firesc este – au un caracter obligatoriu. Tot firesc este şi faptul că – până la 

definitivarea acestora – apar, în dezbateri sau studii, puncte de vedere şi pro, şi contra. 

Din considerente de natură didactică, cităm – din DEX2 – următoarele: 

a. prin substantivul feminin “normă” se înţelege “Regulă, dispoziţie etc. obligatorie, fixată 

prin lege sau prin uz.” Este exact ceea ce precizează mottoul rândurilor de faţă. 

b. prin expresia “punct de vedere” se înţelege: “aspectul sub care cineva priveşte o problemă 

sau atitudinea pe care o are faţă de ea.” Nu este – cu alte cuvinte – îngrădită libertatea de a gândi în 

alt mod, dar – până când un anume punct de vedere devine maximă – calea, prin dezbateri, nu-i nici 

scurtă, nu-i nici uşoară. 

Aducem în discuţie câteva exemple din care rezultă că Vodă (Dv. citiţi “Academia 

Română”) zice DA, dar Hâncu (citiţi de această dată “autorul”) zice BA! 

1. Iată cum arată o normă: 

“E iniţial din cuvintele eu, ele, ei, eşti, e, eram, erau, erai, erau, eraţi, erau, deşi se rosteşte 

“ie”, se scrie “e”, potrivit cu tradiţia literară.” Am citat din “Îndreptar ortografic, ortoepic şi de 

punctuaţie” (pagina a şasea). 

Urmează un punct de vedere: 

“Formele prezentului, eşti, este, e şi ale imperfectului, eram, erau, eraţi, se rostesc şi se scriu 

corect cu “e” la începutul cuvântului, nu cu ie.” Am citat dintr-o culegere de exerciţii gramaticale 

(pagina 155). 

N-avem de ales! Trebuie să respectăm norma şi să exprimăm punctul de vedere. Altă cale nu 

poate exista. 

Cele două citate ne obligă să formulăm o întrebare. Cum va fi taxat/ notat – la un examen – 

candidatul care s-a … pregătit folosind lucrarea din care am desprins cel de al doilea citat? 

2. Continuăm cu o altă normă neluată în seamă de autorii unor manuale şcolare. Cazul se 

referă la sunetele pe care le redăm grafic/ în scris prin două sau trei litere. 

Autorii unui manual (pagina 118) – analizând cuvântul „gheată” – ajung, într-un mod ciudat, 

la următoarele constatări: cuvântul împricinat are două silabe (corect: „ghea” şi „tă”), cinci sunete 

(incorect: sunt numai patru sunete: „ghe”, „a”, „t” şi „ă”) şi şase litere (corect). 

Autorii nu cunosc faptul că în limba noastră sunt şi sunete pe care le redăm grafic/ în scris 

prin mai multe litere. Cazul e grav. 

3. Încă un punct de vedere: „Atributul şi complementul – afirmă un logician – nu sunt părţi 

ale propoziţiei.” 

Afirmativ – fără echivoc şi în mod imperativ – se declară împotriva lucrărilor pe care le 

recunoaşte „toată floarea cea vestită a gramaticii limbii române.” Nici autoarele GALR („Gramatica 

limbii române”)  nu ridică la rang de normă acest punct de vedere despre care Al. Graur – în prefaţa 

cărţii ce găzduieşte textul citat de noi – spune că e o afirmaţie îndrăzneaţă, care va provoca desigur 

discuţii aprinse, este cea care propune să se excludă atributul dintre părţile propoziţiei, cu 

argumentul că el nu complineşte subiectul, ci un substantiv care poate să nu fie subiect. O afirmaţie 

asemănătoare, condiţionată însă, este făcută şi în ce priveşte complementul. 

Atenţie! Trebuie să ne supunem normelor stabilite de GALR, lucrare apărută sub auspiciile 

Academiei Române. 

Sunt însă şi cazuri când – în legătură cu o anumită regulă – se spun lucruri diferite despre 

aceeaşi problemă, deşi lucrările au apărut sub egida Academiei. 
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Iată şi câteva exemple! Cine răsfoieşte DEX2 va găsi cuvântul „moto” scris cu un singur „t”. 

Dacă face acelaşi lucru şi cu DOOM2, rămâne uimit. De ce? Pentru că acelaşi cuvânt apare scris în 

alt fel: „motto”. În acest caz vom respecta indicaţiile din DOOM2. Vom scrie „motto” şi nu „moto”. 

De ce? Pentru că DEX2 a apărut în 1998, în timp ce DOOM2 a ieşit de sub tipar în 2005. 

Încă un caz asemănător! E corect să scriem „nonstop” (într-un cuvânt) sau „non-stop” (cu 

cratimă)? Întrebarea este justificată întrucât în DEX2 întâlnim „nonstop”, iar în DOOM2 

recomandarea este scrierea cu cratimă „non-stop”.  

Cine are dreptate? Data apariţiei celor două lucrări – amintite mai sus - dă câştig de cauză 

lucrării DOOM2. 

Atenţie! Să nu ridicăm „punctele de vedere” la rang de „normă”! Normele să fie respectate 

cu toată stricteţea, iar punctele de vedere să fie – până ce vor deveni norme atestate de Academia 

Română – numai subiecte de discutat, nu chestiuni de pus pe masa de lucru a şcolarilor. 

  

 

 

 

 

UN EXERCIŢIU CU GHILIMELE ... MINCINOASE ŞI ALTE NEREGULI GRAMATICALE 

 

 

Înv. Ion Dudă (pensionar, 89 ani) 

 

 

Motto: „Semnele citării sau ghilimelele sunt semne grafice 

care se întrebuinţează atunci când reproducem întocmai un text – 

spus sau scris de cineva.” 

din „Îndreptar ortografic, ortoepic şi de punctuaţie” 

 

 Nu ne vom ocupa – în rândurile de faţă – decât de unul din cele şapte cazuri de întrebuinţare 

a ghilimelelor: cel ce e redat de mottoul de mai sus. 

 Cazul pe care vi-l prezentăm este ciudat. Este ciudat întrucât – numai într-un singur 

exerciţiu – întâlnim un bogat ... buchet de erori. Printre acestea se numără şi folosirea incorectă a 

ghilimelelor (cazul menţionat în mottoul rândurilor care vor urma). 

 Exerciţiul este decupat dintr-un caiet didactic şi are următoarea formulare:  

 „Completează spaţiile punctate din textul de mai jos cu substantivele potrivite din 

paranteze...” Urmează textul cu spaţiile punctate: 

 „Într-o zi, o ... aproape moartă de ... s-a lăsat în ... într-un ... verde de ...” 

 Iată şi parantezele (de fapt numai una, nu aşa cum pretind autoarele) în care se află 

substantivele ce se cer aşezate în spaţiile punctate: (zi, foame, prepeliţă, lan, zbor, grâu). 

Cerinţa autoarelor – prin rezolvarea ei – ne oferă următorul text: 

„Într-o zi, o prepeliţă aproape moartă de foame s-a lăsat în zbor, într-un lan verde de grâu.” 

Iată şi textul în original (din I. Al. Brătescu - Voineşti): 

„Într-o primăvară, o prepeliţă aproape moartă de oboseală - că venea de departe, tocmai din 

Africa – s-a lăsat din zbor într-un lan verde de grâu, la marginea unui lăstar.” 

Comparând cele două texte se pot formula câteva observaţii: 

1. Ghilimelele sunt ... mincinoase. Sunt ... mincinoase întrucât textul – obţinut prin unele 

modificări – n-a fost reprodus întocmai cu originalul. 

Se putea folosi – practica este admisă – cunoscuta expresie: „după I. Al. Brătescu - Voineşti”. 

2. Autoarele – ele nu văd în „într-o zi” o locuţiune adverbială – iau, din locuţiune, drept 

substantiv, cazul „o zi”, deşi se ştie că, în contextul dat, substantivul şi-a pierdut valoarea 

morfologică şi, împreună cu prepoziţia „într-”, a dat naştere părţii de vorbire numită „locuţiune 

adverbială”, parte de vorbire de sine stătătoare. 
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3. Şi încă ceva. Autoarele nu stăpânesc rolul pe care îl au prepoziţiile în exprimarea orală sau 

în cea scrisă. E evident acest lucru prin cele ce urmează: o comparaţie. 

În textul original apare expresia „s-a lăsat din zbor”, în timp ce în textul modificat întâlnim 

expresia „s-a lăsat în zbor”. Expresiile sunt aproape identice. Le deosebeşte un singur lucru: 

folosesc prepoziţii diferite (din zbor şi în zbor). Fiecare din prepoziţiile folosite – aşa cum se 

menţionează în DEX2 – are nuanţa sa: introduce un complement care arată punctul de plecare, în 

cazul textului original: „s-a lăsat din zbor”, în timp ce – în expresia „s-a lăsat în zbor” – se arată 

modul în care se execută acţiunea. 

Din nou, autoarele nu văd în cuplurile „din zbor” şi „în zbor” locuţiuni adverbiale. Nesesizând 

acest lucru, autoarele analizează cazurile drept complemente exprimate prin substantive precedate 

de cuvinte de legătură. Eroarea e evidentă. Se încalcă regula care nu îngăduie analiza locuţiunilor 

element cu element. 

Locuţiunile – bată-le vina – împing, chiar şi pe unii autori, spre necazuri. Acestea pot fi evitate 

printr-un studiu mai amănunţit al părţilor de vorbire numite LOCUŢIUNI. 

Recomandăm, în acest sens, lucrarea „Elemente de analiză gramaticală” de Sorin STATI. 

 

 

 

 

 

DEFINIŢII ŞI ... DEFINIŢII 

 

 

Înv. Ion Dudă (pensionar, 89 ani) 

 

 

Motto: „Fără definiţii ... nedefinite” (Al. Graur), fără 

„definiţii ... aşezate cu lopata” (Al. Vlahuţă).   

 

 Renunţăm la clasica introducere şi intrăm direct în subiect. Rolul de introducere – prin 

substituire – revine mottoului de mai sus. 

La pagina 26 a unei lucrări – cu două personalităţi din domeniu ca referenţi – întâlnim 

următoarea definiţie:  

„Subiectul poate fi simplu (exprimat printr-un singur cuvânt) şi multiplu (exprimat prin mai 

multe cuvinte)”. Se dau şi exemplele: Bate vântul. şi Cărţile şi caietele sunt pe masă. 

Definiţia – în formularea dată de autori – este, fără putinţă de tăgadă, simplistă. Este 

simplistă pentru că autoarea „consideră lucrurile superficial, unilateral, neglijând aspectele 

esenţiale.” 

Astfel, autoarea nu ia în seamă, atunci câmd defineşte subiectul, că în limba noastră (vezi 

DOOM2, pagina LXXIII) sunt şi substantive ca Delta Dunării, floarea-soarelui etc., alcătuite din 

două sau mai multe cuvinte scrise fără cratimă sau cu cratimă, care sunt, în propoziţie, subiecte 

simple, nu multiple. 

Subiectul unei propoziţii este multiplu numai atunci când predicatul acelei propoziţii are mai 

multe subiecte: „Ana şi Maria se duc la şcoală.” 

Definiţia punctului – aşa cum apare într-o lucrare, la pagina 16, e şi ea discutabilă.               

În formularea pe care o veţi vedea, ea n-are ce căuta într-o carte ce se adresează elevilor din clasa    

a II-a.  Iată şi definiţia: 

„Punctul este un semn grafic care marchează pauza dintre propoziţii sau grupuri de 

propoziţii independente ca înţeles. El se foloseşte şi după un cuvânt sau grup de cuvinte cu valoare 

de propoziţii independente, după care vorbirea nu mai continuă.” 

Definiţia – incompletă dacă o comparăm cu ceea ce ne oferă DEX2 – seamănă mult cu cea 

pe care o întâlnim în „Îndreptar ortografic, ortoepic şi de punctuaţie”. 
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Atunci, de ce ne ocupăm de ea? Ne ocupăm de ea întrucât depăşeşte cu mult programa 

şcolară şi nesocoteşte brutal particularităţile de vârstă ale şcolarilor de clasa a II-a. 

Câteva întrebări confirmă spusele de mai sus. 

Ştiu elevii de clasa a II-a ce este o propoziţie independentă? Ştiu aceiaşi elevi când un 

cuvânt sau un grup de cuvinte are valoare de propoziţii independente? Răspunsul nu poate fi decât 

negativ. 

Autorii – pentru definirea punctului – nu erau obligaţi să recurgă la copierea, cu unele 

modificări, a textului din „Îndreptar...”. Ar fi fost potrivit ca aceştia să se inspire – în formularea 

definiţiei – din ceea ce se găseşte în DEX2: 

„Semn grafic mic şi rotund, asemănător cu înţepătura unui ac, folosit ca semn de punctuaţie, 

pentru a indica pauze între propoziţii (...), pentru prescurtarea unui cuvânt sau care se pune deasupra 

literelor i şi j.” 

Definiţia – cercetând şi alte surse de informare – era bine să se refere, din multele situaţii în 

care e întrebuinţat punctul, numai la una. Şi o găsim în GALR, vol. al II-lea: „Enunţul” (pagina 

952): 

„Punctul marchează sfârşitul unui enunţ (...).” 

Din citatele de mai sus, constatăm că DEX2 nu spune nimic despre folosirea punctului la 

sfârşitul unei propoziţii, subliniind că punctul marchează pauze între propoziţii. GALR menţionează 

că punctul marchează sfârşitul unui enunţ. Numai „Îndreptar ortografic, ortoepic şi de punctuaţie” 

aminteşte ambele situaţii: punctul marchează şi sfârşitul unei propoziţii, şi pauzele dintre propoziţii. 

În formularea definiţiei – după informaţiile oferite de DEX2, de GALR vol. al II-lea şi de 

„Îndreptar ortografic, ortoepic şi de punctuaţie” – îndrăznim să facem următoarea propunere:  

„Punctul se pune la sfârşitul propoziţiei. El marchează şi pauze dintre propoziţiile unui text.” 

Nu punem punct dezbaterilor pe tema „Definiţii pentru şcolarii mici”. Aşteptăm alte 

formulări mult mai bune. De la cine? De la autorii care vor redacta noile manuale. Acestea – după 

cum informează presa – ar putea să apară în anul 2015. Aşteptăm! Aşteptăm – mai ales – definiţia 

conceptului CUVÂNT, definiţie care lipseşte din actualele manuale de gramatică adresate elevilor 

de vârstă şcolară mică.  
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Secțiunea nr. 1 

 

 

 

 

 

 

ROLUL CADRULUI DIDACTIC ÎN STIMULAREA ŞI ÎN 

FORMAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR 
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COMUNICAREA  DIDACTICĂ  EFICIENTĂ -  PREMISĂ 

A REUŞITEI ŞCOLARE 

 

 

Învăţător MARIOARA ISTRATE    

Şcoala ,,Constantin Brâncuşi” Medgidia-Constanţa 

Inst. MIHAELA-ELENA NICOLESCU  

Şcoala ,,Spectrum” Constanţa 

 

 

Perioada şcolară este perioada care se caracterizează prin cele mai profunde, şi productive 

însuşiri psihice ale individualităţii, este perioada unei intense receptivităţi,  sensibilităţi şi 

flexibilităţi psihice divergente. De aici necesitatea de a exersa şi fructifica potenţialul creativ al 

şcolarului, de a-i forma şi dezvolta eul cognitiv, afectiv, socio-acţional în devenire, copilul fiind o 

fiinţă  ,,comunicatoare’’. 

Însuşindu-şi limba, copilul dobândeşte mijlocul prin care poate să realizeze comunicarea cu 

cei din jur în forme superioare, poate ajunge la cunoaşterea cât mai deplină a realităţii obiective. 

Imposibilitatea de a comunica prin limbaj ar modifica relaţiile lui cu oamenii, cu realitatea 

înconjuratoare, l-ar împiedica, în mare măsură, să participe la o activitate sau alta, dacă nu s-ar 

organiza o muncă instructiv-educativă specială. Limbajul copilului se dezvoltă masiv sub influenţa 

adulţilor, cu care stabileşte relaţii de comunicare din cele mai complexe. Vocabularul copilului 

creşte,  în condiţiile în care există o preocupare  în această direcţie din partea adulţilor.  

Forma specifică a comunicării în perioada achiziţiilor este cea a limbajului oral, prin care se 

realizează în primul rând comunicarea şi cunoaşterea. Vorbirea, ca activitate comunicativă, se 

însuşeşte treptat, prin numeroase exersări, experienţe ce au loc pe parcursul întregii vieţi începând 

din copilărie, iar cunoaşterea se realizează din aproape în aproape, bazată pe suport intuitiv, prin 

intermediul participării active.  

Ca proces conunicaţional, limbajul transmite un conţinut informaţional şi semantic, ştiut 

fiind,  că fiecare cuvânt are o semnificaţie principală şi multe sensuri secundare atribuite de latura 

semantică a limbii. Pe de altă parte, limbajul este cel care ajută la evaluarea majorităţii activităţilor.  

Vârsta şcolară este o etapă hotărâtoare în stimularea corectă a vorbirii. Acum se produc 

modificări cantitative care vizează însuşirea pronunţiei corecte, constituirea lexicului de bază, 

apariţia limbajului interior, diversificarea formelor de comunicare, intensificarea funcţiilor 

cognitive ale limbajului, asimilarea în practica curentă a structurii gramaticale.  Argumentele de 

ordin pedagogic subliniază rolul hotărâtor pe care îl au influenţele sistematice asupra dezvoltării 

copiilor, acest proces fiind direct dependent de mediul social, de modelele de exprimare oferite de 

adulţi.  

În cadrul activităţilor propuse este de dorit să se pună în valoare rolul comunicării în 

activitatea didactică şi să se promoveze potenţialul creativ şi inovator al cadrelor didactice şi al 

elevilor să se facă cunoscute exemplele de bună practică din domeniul învăţării, educaţiei şi 

cercetării, dar şi al formării iniţiale şi continue pentru atingerea obiectivelor propuse. 

Perioada şcolară este perioada care se caracterizează prin cele mai profunde, şi productive 

insuşiri psihice ale individualităţii, este perioada unei intense receptivităţi,  sensibilităţi şi 

flexibilităţi psihice divergente. De aici necesitatea de a exersa şi fructifica potenţialul creativ al 

şcolarului, de a-i forma şi dezvolta eul cognitiv, afectiv, socio-acţional în devenire. 

De mic copilul este atras de poveşti. De aceea, în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 

lectură trebuie respectate cerinţele pedagogice ce decurg din particularităţile de vârstă ale şcolarilor 

şi specificul lecturilor ca mijloc al comunicării. 

Cercetarea comunicării, inclusiv cea a copilului, a debutat cu cea mai pregnantă dintre 

forme: limbajul. Faptul este caracterizat de precocitatea manifestării competenţelor comunicative 

faţă de cele lingvistice, copilul fiind o fiinţă  ,,comunicatoare’’. 
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Limbajul devine un instrument activ şi deosebit de complex al relaţiilor copiilor cu cei din 

jurul său şi în acelaşi timp, un instrument de organizare a activităţii psihice. 

Varietatea şi dificultatea sarcinilor, ilustrează problematica limbajului, cu care se confruntă 

copiii. Aceştia trebuie să achiziţioneze şi să stăpânească toate nivelurile limbajului, nu numai 

nivelul sunetelor vorbirii, ci şi modul de combinare a cuvintelor în propoziţie pentru a-şi exprima 

gândurile. 

Comunicarea orală aşază în discuţie ,,trei eroi”- atacanţi: autorul, opera, lectorul. Studiile 

din present, analizează  profund  locul, rolul, valoarea şi interdependenţa celor trei factori din mai 

multe puncte de vedere, genetic, istoric, sociologic etc. Genetic, opera literară este privită ca o 

rezultantă a unui complex de factori raportaţi la autor, reductibili în ultima instanţă la: mediul 

socio-istoric, temperament, apartenenţă socio-culturală, formaţia intelectuală a autorului, 

evenimentele majore ce i-au modelat personalitatea. Toţi aceşti factori condiţionează creaţia. 

Creaţia literară  pentu şcolari este acea categorie a literaturii care se adresează copiilor şi 

este accesiblă şi creează un bogat tezaur, a cărei valorificare în activitatea cu şcolarii şi cu celelalte 

categorii de copii, aduce mari servicii operei de educaţie. 

Am urmărit permanent ca fiecare copil să dispună, încă din clasele I şi a II-a, de capacitatea 

de a comunica, de a-şi exprima în mod inteligibil impresiile, gândurile, ideile, ceea ce va constitui o 

bază în activitatea şcolară şi în viaţa socială de mai târziu. De aici  decurgând necesitatea însuşirii 

vorbirii în mod sistematic. 

Însuşindu-şi limba, copilul dobândeşte mijlocul prin care poate să realizeze comunicarea cu 

cei din jur în forme superioare, poate ajunge la cunoaşterea cât mai deplină a realităţii obiective. 

Imposibilitatea de a comunica prin limbaj ar modifica relaţiile lui cu oamenii, cu realitatea 

înconjuratoare, l-ar împiedica, în mare măsură, să participe la o activitate sau alta, dacă nu s-ar 

organiza o muncă instructiv-educativă specială. Limbajul copilului se dezvoltă masiv sub influenţa 

adulţilor, cu care stabileşte relaţii de comunicare din cele mai complexe. Vocabularul copilului 

creşte,  în condiţiile în care există o preocupare  în această direcţie din partea adulţilor. În mod 

spontan copilul îşi însuşeşte concomitent şi structura gramaticală a limbii materne. 

Atunci când nu au la îndemână cuvinte potrivite pentru diversele situaţii, ,,copiii şi le 

construiesc, pornind de la cele însuşite de la adult”. (Slama-Cazacu T,.1980). 

Cuvintele sunt ca nişte tăciuni care mocnesc pe vatră, în cenuşă. Ca să se aprindă, au nevoie 

de tensiunea noastră spirituală, de respiraţia noastră, de inima şi plămânii unui vorbitor care, 

rostindu-le, le imprimă propria lui personalitate.  

Copilul–receptorul-se află la un anumit nivel de asimilare a textului literar, nivel 

condiţionat de particularităţile de vârstă cât şi de factorii legaţi de nivelul socio-familial.  

Toate aceste considerente impun învăţătoarei o înţelegere a fenomenului lingvistic, a 

concepţiei de sine, înţelegere ce se concretizează în căutarea minuţioasă şi selectarea riguroasă a 

textului literar pentru obţinerea unor finalităţi de către copii, prin reproducerea poveştilor. Evaluarea 

acestor comunicări didactice, orale, s-a făcut printr-un experiment care a vizat modalităţi de 

comunicare a unor texte literare cu lecturarea fidelă a textului literar in trei modalităti. Cercetările 

s-au făcut prin aplicarea celor trei modalităţi:  
a) lectura orală auxiliară de mijloace audio-vizuale-context verbal, extalingvistic şi mijloace 

audio;  

b) lectura orală auxiliară de mijloace audio-context verbal extralingvistic şi mijloace audio;  

c) lectura orală iconică intermediată de imagine, context verbal, context extralingvistic şi 

mijloace audio-vizuale; 

Fiecare modalitate a fost urmată de anumite exerciţii prin care s-au stabilit şi verificat 

nivelul de receptare şi înţelegere a textului literar. Cele mai bune rezultate au fost stabilite la 

modalitatea de la punctual ,,c.’’vizând lectura iconică, intermediată de imagine, constatându-se că, 

mai mult de jumatate din numărul copiilor din clasă au receptat textul, povestind fără a modifica 

textul, reproducând expresii din textul audiat. 

Pentru acest experiment a trebuit să respect mai multe etape: am ales textul literar, am cules 

şi am interpretat date despre autor pe înţelesul copiilor, am lecturat oral textul, după care momentele 
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importante au fost însoţite de mijloace audio şi video. La sfârşit, toţi copiii au asimilat corect textul. 

Asimilarea corecta a fost favorizată de receptarea textului literar, cu prilejul fiecărei etape. Apreciez 

că această activitate este fundamentală în pregătirea copiilor, în dezvoltarea capacităţii copiilor de a 

se adapta la o activitate a cărei finalitate nu este imediată. Aceasta conduce la extinderea evaluării 

pe timp îndelungat, a receptării textului literar pentru cuprinderea tuturor copiilor. Modalităţile de 

lucru se pot aplica în grupuri mai mici, cu precădere în activităţile comune. Astfel, am introdus 

exerciţii iconice de acest gen şi în alte activităţi de comunicare(memorizări, jocuri didactice, 

convorbiri). 

Noi am optat pentru lectura fidelă a textului literar, deoarece, povestirea acestuia modifică 

limbajul autorului, îi scade valoarea, datorită unor fenomene ce apar inevitabil: spontaneitatea şi 

rapiditatea redării conţinutului textului sau acomodarea cu un limbaj mai puţin supravegheat 

(introducerea de expresii familiare ), iar din punct de vedere al sintaxei, la elipse. 

În modul acesta am efectuat experimental şi următoarele texte literare: ,,Ursul păcălit de 

vulpe’’-I. Creangă, ,, Vizita”-I.L. Caragiale, ,,Cheia”-M.Sadoveanu, ,,Capra cu trei iezi”- I. Creangă 

etc. 

Totodată, însuşirea textului literar corect mi-a dat posibilitatea de a dramatiza aceste texte, 

ele fiind puse în scenă cu prilejul unor evenimente, serbări, festivaluri. 

 

                            
Textele au constituit un mijloc important pe lîngă obiectivele specifice – cultivarea 

expresivităţii limbii, folosirea mimico-gesticulaţei în exprimare, socializarea prin intercomunicare 

rezolvând anumite sarcini ale dezvoltării comunicării, de exemplu: aprofundarea conţinutului 

poveştii, redarea conţinutului prin mijloace de exprimare proprii, pronunţarea corectă a 

cuvintelor, înţelegerea sensului figurat al cuvintelor şi expresiilor din poveste, dezvoltarea 

fluidităţii exprimării verbale suficient de expresive. 

Sporirea eficienţei acestor activităţi se realizează folosind permanent mijloace vizuale 

concomitent cu expunerea verbală. De exemplu, în textul ,,Dumbrava minunată’’ de Mihail 

Sadoveanu, pe care mulţi copii o cunosc, am folosit teatrul de păpuşi spre a le capta atenţia şi a le 

trezi interesul. Astfel, pe parcursul expunerii, mânuiam păpuşile ce reprezentau personajele 

principale în aşa manieră încât să sugereze acţiunea. 

Folosind acest procedeu, am observat că momentele acţiunii au fost trăite mai intens de 

copii, fiind alături de personaje atât la bine cât şi la rău. 

Un alt procedeu care a dat rezultate bune a fost folosirea proiectării concomitent cu caseta 

audio. Astfel, activitatea de povestire a textului ,,La cireşe’’ de I. Creangă, a necesitat o pregătire 

prealabilă, deoarece a trebuit să studiez conţinutul CD-ului, iar pe bandă am înregistrat expunerea 

povestirii clar, expresiv încât în momentul activităţii, cele două mijloace audi-vizuale să se 

sincronizeze. În activităţile de fixare a poveştii, copiii au făcut cu multă uşurinţă legătura logică 

între expresiile din text şi semnificaţiile lor. Ei au reţinut convorbirea dintre Nică şi mama lui şi au 

fost impresionaţi de puterea de a ierta a mamei lui. Am constatat că gândirea lor a fost viu stimulată 

făcând posibilă înţelegerea semnificaţiei faptelor personajelor. 

Forma specifică a comunicării în perioada achiziţiilor este cea a limbajului oral, prin care se 

realizează în primul rând comunicarea şi cunoaşterea. Vorbirea ca activitate comunicativă se 

însuşeşte treptat, prin numeroase exersări, experienţe ce au loc pe parcursul întregii vieţi începând 

din copilărie, iar cunoaşterea se realizează din aproape în aproape, bazată pe suport intuitiv, prin 

intermediul participării active. Ca proces comunicaţional, limbajul transmite un conţinut 

informaţional şi semantic, ştiut fiind  că fiecare cuvânt are o semnificaţie principală şi multe sensuri 
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secundare atribuite de latura semantică a limbii. Pe de altă parte, limbajul este cel care ajută la 

evaluarea majorităţii activităţilor.  

 Vârsta şcolară este o etapă hotărâtoare în stimularea corectă a vorbirii. Acum se produc 

modificări care vizează însuşirea pronunţiei corecte, constituirea lexicului de bază, apariţia 

limbajului interior, diversificarea formelor de comunicare, intensificarea funcţiilor cognitive ale 

limbajului, asimilarea în practica curentă a structurii gramaticale. Argumentele de ordin pedagogic 

subliniază rolul hotărâtor pe care îl au influenţele sistematice asupra dezvoltării copiilor, cu atât mai 

mult cu cât acest proces este direct dependent de mediul social, de modelele de exprimare oferite de 

adulţi.  

Pentru a-i ajuta pe copiii cu rezultate slabe să obţină rezultate la nivelul celorlalţi, am 

planificat activităţi de dezvoltare a limbajului în care i-am antrenat cu precădere pe aceştia, 

considerând că jocul didactic este un mijloc eficient pentru exersarea şi dezvoltarea limbajului. 

Pentru a-i obişnui să se exprime corect, să sesizeze şi să înţeleagă diferenţa dintre singular 

şi plural, în funcţie de aceste categorii gramaticale, jocurile, au fost desfăşurate pe bază de fişe de 

lucru. Însuşirea corectă şi fluentă a unei exprimări corecte am desfaşurat-o prin efectuarea de 

exerciţii pentru explicarea unor cuvinte şi expresii cum ar fi: antonimele, sinonimele, omonimele. 

Pentru însuşirea vorbirii dialogate şi folosirea substantivelor în cazul genitiv şi dativ am 

desfăşurat cu copiii jocul ,,Spune al cui este acest obiect’’:Al /A cui este…?’’. 

Scopul dialogului se caracterizează prin primatul funcţiei de comunicare ,,dialogul reflectă 

funcţia gnoseologică’’ a limbajului şi cea de comunicare, sintetizându-le în funcţia de vehiculare a 

cunoştinţelor (Slama Cazacu T.,1968). 

,,Sub îndrumarea cadrului didactic, în parteneriat cu tutorii elevilor, prin audierea sau citirea 

unor texte adecvate particularităţilor psihice, orizontului cultural, limbajului şi expectaţiilor 

copilului, se realizează: îmbogăţirea şi nuanţarea lexicului; stimularea interesului, a pasiunii pentru 

lectură, a setei de cunoaştere şi a dorinţei de studiu” (Casangiu Larisa Ileana, 2008).  

Pentru o mai bună comunicare am îndrumat elevii spre lectură. Am scos în evidenţă 

permanent frumuseţea textelor literare, biblioteca fiindu-ne de mare ajutor. 

                                           
Şirul exemplelor poate continua cu temele de cercetare din domeniul comunicării, pornind 

de la interesul pe care majoritatea copiilor îl manifestă faţă de un anumit subiect, cu activităţile 

extracurriculare, în care toate temele de comunicare didactică conduc la stimularea în principal a 

pregătirii copilului pentru reuşita şcolară şi prevenirea abandonului şcolar, pentru redarea cu o mai 

mare uşurinţă a conţinutului unor lecţii şi a dorinţei de a citi. 
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DELINCVENŢA JUVENILĂ – UN FENOMEN ÎNGRIJORĂTOR 

 

 

                Prof. pt. inv. primar MARIA MAGDALENA POPESCU 

                                                           Scoala Gimnaziala „M. Eminescu” Giurgiu 

 

„Eu sunt copilul, 

Tu ţii în mâinile tale destinul meu, 

Tu determini,în cea mai mare măsură, 

Dacă voi reuşi sau nu în viaţă! 

Dă-mi,te rog,acele lucruri care 

Să mă îndrepte spre fericire, 

Educă-mă,te rog,ca să pot fi 

O binecuvântare pentru lume!” 

    

Argument 

Traversăm, la început de mileniu, o perioadă a deplinei comunicări, fără graniţe şi fără 

limitări de noţiuni.Informaţia circulă rapid şi influenţează, la fel de rapid, destine personale şi 

colective. 

Şi, la jumătate de secol de la ieşirea omului în spaţiu, există încă locuri pe planetă unde se 

trăieşte şi se moare, fără ca între cele două verbe să fi existat şi un al treilea:a cunoaşte. 

Şansa noastră, ca naţiune, s-a aflat mereu şi se va afla şi de acum încolo în tânăra generaţie 

şi în dorinţa ei de a se lăsa educată şi de a se autoeduca.  

Sondaje de opinie recent elaborate au identificat capacitatea pe care şcoala o are, prin 

promovarea unei educaţii şi comunicări corespunzătoare, în înlăturarea fenomenului violenţei din 

viaţa elevilor şi formarea acestora ca adulţi responsabili . 

Drumul foarte lung şi complex pe care îl parcurge copilul de la existenţa sa biologică la cea 

socială este, în esenţă, drumul umanizării şi socializării acestuia. Acest fenomen de adâncă 

transformare a copilului se realizează treptat, prin extinderea şi perfectarea continuă a relaţiilor cu 

mediul, cu cei din jur. Ca urmare, diversele manifestări exprimate în conduita copilului trebuie să 

fie compatibile cu normele morale ale comunităţii în care trăieşte. De aceea, copilul trebuie să ştie 

ce e bine şi ce e rău, ce poate face şi ce nu este permis, cum trebuie să se comporte acasă , la scoala, 

pe stradă, în relaţiile cu cei din jur, să conştientizeze că are nu numai drepturi, ci şi responsabilităţi. 

Văzută ca un climat psiho-social stabil, şcoala învaţă tinerii să comunice, să folosească noile 

tehnologii ale informaţiei pentru a cunoaşte, a progresa, prin conştientizarea nocivităţii violenţei şi 

faptelor antisociale pentru ei înşişi, pentru persoanele din jurul lor şi, în cele din urmă, pentru 

întreaga societate. Dorinţa copiilor de a se informa, de a-şi cunoaşte drepturile, dar şi de a concura 

sunt dezideratele acestui proiect. 

Un procent destul de mare dintre infracţiuni îl reprezintă cazurile când victime au fost copii 

sau tineri de vârstă şcolară .În unele cazuri, copiii sau adolescenţii au comis ei înşişi fapte ce intră 

sub incidenţa legii. 

În acest context, pentru îmbunătăţirea climatului de siguranţă, este necesară cunoaşterea 

pericolelor şi respectarea regulilor de prevenire a acestora de către elevi. 

Pentru aceasta, susţinem desfăşurarea acestui proiect educaţional ca un mijloc eficient, 

atractiv şi interactiv de educare civică şi de prevenire a delincvenţei juvenile,violenţei intrafamiliale 

si a consumului de droguri.  

Acest proiect educaţional va îmbina, prin mobilitate şi spirit creativ, dorinţa de joacă şi 

divertisment a copiilor, cu scopul major de pregătire pentru viaţă, învăţare şi deprindere a regulilor 

de combatere a faptelor antisociale. 
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Viaţa a dovedit că în vederea unei depline integrări sociale, educaţia elevilor de şcoală îşi 

are o contribuţie de prim ordin. În acest sens şcoala şi-a propus să activeze forţele care   şi-ar putea 

aduce o contribuţie la îmbunătăţirea acestui domeniu. 

De aici, nevoia de a angaja  în această activitate, pe lângă familie şi şcoală, pe cei care 

acţionează în vederea păstrării ordinii publice. 

SCOPUL PROIECTULUI: 

o înlăturarea temerilor şi încrederea în sine pe care trebuie să o aibă fiecare copil; 

o modalitatea folosirii drumului public de acasă până la şcoală şi şcoală până acasă; 

o pregătirea antiinfracţională şi antivictimizare  a copiilor încă de la vârste fragede; 

o insuşirea de către elevi a normelor de prevenire a delincvenţei juvenile, a violenţei  

intrafamiliale si a  consumului de droguri şi formarea sentimentelor de respect şi încredere în 

jandarmi ; 

o prevenirea manifestărilor infracţionale, a absenteismului şi abandonului şcolar; 

o combaterea violenţei în şcoală şi promovarea unui comportament civilizat; 

o sporirea gradului de siguranţă în spaţiul şcolii a elevilor şi cadrelor didactice. 

          OBIECTIVE GENERALE : 

 Realizarea unei eficiente educaţii antivictimizare şi antiinfracţionale în rândul copiilor;  

 Identificarea, organizarea şi desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor de prevenire;  

 Identificarea partenerilor locali în vederea colaborării la realizarea activităţilor de 

prevenire a infracţiunilor ce au ca ţintă copiii sau sunt săvârşite de copii;  

         OBIECTIVE SPECIFICE: 

          a ) elevi: 

 Îndrumarea şi sprijinirea elevilor pentru a manifesta interes şi curiozitate pentru cunoştinţe 

din sfera civică şi de prevenire a delincvenţei juvenile,violenţei intrafamiliale, consumului de 

droguri ; 

 Valorificarea abilităţilor fiecărui copil prin implicarea  elevilor în activităţi recreativ- 

educative;  

 Cunoaşterea şi utilizarea unor concepte şi noţiuni specifice instituţiilor de păstrare a ordinii; 

 Stimularea copilului pentru a desfăşura activităţi extracurriculare şi extraşcolare cu caracter 

experimental şi demonstrativ, prin care să contribuie la stimularea imaginaţiei şi a creativităţii; 

 Dezvoltarea capacităţii de explorare şi investigare a realităţii; 

 Încurajarea copilului pentru a exprima independent opinii şi stări sufleteşti proprii şi 

motivarea lor; 

 Conştientizarea necesităţii de a cunoaşte şi transmite valorile unei cetăţenii active, 

responsabile; 

 Întărirea sentimentului de apartenenţă la comunitatea locală; 

 Sporirea caracterului practic-aplicativ al cunoştinţelor; 

 Creşterea sentimentului de siguranţă în comunitate;  

 Creşterea nivelului de încredere a copiilor în Instituţia Jandarmeriei şi autorităţile locale; 

 Cultivarea dorinţei copiilor de a cunoaşte alţi copii cu care să comunice, să coopereze şi 

să interacţioneze; 

 Dezvoltarea comportamentelor favorabile ameliorării relaţiilor interpersonale; 

 Atragerea elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular. 

 Combaterea şi prevenirea delicvenţei din rândul elevilor; 

 Să precizeze la ce se referă delicvenţa juvenilă; 

 Depistarea şi înţelegerea cauzelor care generează delicvenţa; 

 Să enumere condiţiile care favorizează delicvenţa juvenilă; 

 Să recunoască formele de manifestare a delicvenţei juvenile şi a factorilor de risc; 

 Să identifice  cazuri de delicvenţă juvenilă; 

 Să numească modalităţi de prevenire a delicvenţei juvenile; 

          b) cadre didactice: 
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 Familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a copilului pentru desfăşurarea 

unor activităţi în vederea însuşirii unor cunoştinţe din domeniul respectiv; 

 Abilitarea cadrului didactic cu capacitatea de a construi un mediu educaţional care să 

motiveze copilul în procesul de cunoaştere şi valorificare a cunoştinţelor referitoare la 

comportamente dezirabile. 

         c) părinţii şi comunitatea locală: 

 Conştientizarea părinţilor şi a altor factori educaţionali din cadrul comunităţii cu privire la 

rolul lor în formarea şi dezvoltarea propriilor copii; 

 Creşterea implicării părinţilor şi a altor factori educaţionali din cadrul comunităţii în 

activităţile extraşcolare şi extracurriculare ; 

 Implicarea autorităţilor locale şi altor factori ai comunităţii în rezolvarea problemelor 

administrativ-financiare care vor apărea pe parcursul derulării acestui proiect; 

 Implicarea factorilor de decizie locali şi ai societăţii civile în facilitarea accesului la 

informaţie şi oferirea de servicii educativ-recreative;  

 Creşterea numărului raportărilor către instituţiile abilitate a  situaţiilor de risc în care se 

află copiii din comunitate;  

 Colaborarea mai stransă dintre şcoală, familie şi comunitatea locală în scopul atingerii 

obiectivelor propuse în prezentul proiect. 

GRUPURILE ŢINTĂ: 

☆ Elevii Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 4,, Miahi Eminescu’’ Giurgiu 

☆ Cadrele didactice ale scolii 

☆ Părinţii elevilor; 

☆ Reprezentanti ai comunitatii locale . 

BENEFICIARI:  

directi:  500 elevi ai Scolii Nr. 4 ,,Mihai Eminescu “Giurgiu, 9 – 14 ani;   

            indirecti: 14 profesori diriginţi, 7 invatatori, comunitatea şcolară în întregime;  

RESURSE TEMPORALE: 

☆ Ianuarie 2010- Ianuarie 2011. 

LOC DE DESFĂŞURARE:  

☆ Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 4,, Mihai Eminescu’’ Giurgiu 

EVENIMENTE ÎNSCRISE ÎN CALENDARUL PROIECTULUI: 

DATA / LUNA TEMA 

 SA NE CUNOASTEM 

MARTIE    2010 CUM SA PREVENIM DELINCVENTA JUVENILA? 

APRILIE   2010 SUFLET DESCHIS, INIMA MARE 

MAI           2010 DRUMUL CASĂ-ŞCOALĂ-CASĂ 

IUNIE        2010 UNDE NE JUCĂM ÎN SIGURANŢĂ ÎN VACANŢA DE 

VARĂ 

SEPTEMBRIE 2010 AM DREPTURI DAR SI RESPONSABILITATI 

OCTOMBRIE  2010 SA EXMATRICULAM VIOLENTA 

NOIEMBRIE   2010 
CALIFICATIVUL  FB LA –DISCIPLINA SRĂZII SI A 

SCOLII 

DECEMBRIE  2010 DROGURILE INTRE MIT SI REALITATE 

IANUARIE  2011 IMPREUNA VOM REUSI 

 

MODALITĂŢI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR: 

◊ Antrenarea elevilor; 

◊ Elaborarea proiectelor, referatelor; 

◊ Întâlniri şi discuţii cu elevii şi cadrele Inspectoratului de Jandarmerie; 

◊ Organizarea unor activităţi de informare privind consecinţele negative ale infracţionalităţii, 

comportamentului violent etc. 
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◊ Conducerea unităţii va acorda sprijin permanent cadrelor implicate pentru desfăşurarea 

activităţilor specifice în interesul şi sprijinul elevilor. 

RESURSE UMANE IMPLICATE: 

◊ Reprezentanti ai Inspectoratului de Jandarmerie ; 

◊ Cadre didactice; 

◊ Elevi; 

◊ Familiile elevilor; 

         RESURSE MATERIALE: 

 calculator; 

 imprimantă; 

 afişe-manifest realizate de elevi; 

 desene de colorat-având ca temă activitatea Jandarmeriei; 

 cărţi, reviste; 

 diplome; 

 CD-uri,  

 compuneri ale elevilor; 

 coli de scris, markere, mape; 

 pliante, broşuri tipărite; 

 materiale audio. 

         ACTIVITĂŢI DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE: 

◊ Întâlniri periodice între coordonatorii de proiect; 

◊ Întâlniri cu părinţii elevilor; 

◊ Întâlniri cu reprezentanţi ai Jandarmeriei 

REZULTATE ASTEPTATE: 

 Conturarea şi dezvoltarea colaborării şcolii cu reprezentanţii comunităţii; 

 Dobândirea unor abilităţi de comunicare pentru transmiterea mai departe a mesajului de luptă 

împotriva delincvenţei ; 

 Diseminarea, de către elevii din grupul-ţintă a informaţiilor asimilate în timpul desfăşurării 

proiectului; 

 Apararea ordinii si liniştii publice in perimetrul scolii şi  protecţia instituţiei de invatamant. 

 Menţinerea ordinii publice, prin patrule mixte în sistem integrat cu structuri ale I.J.J. Giurgiu, 

Poliţia municipiul Giurgiu şi I.J.P.F. Giurgiu; 

 Realizarea unei expoziţii cu materiale din timpul desfăşurării proiectului; 

 Constituirea unei echipe care sa informeze şi să adopte comportamente dezirabile, astfel încât 

colegii lor să nu fie implicaţi în fapte antisociale în calitate de autori sau victime. 

MODALITATI DE EVALUARE:  

- expozitie, concursuri, desene; 

- portofolii; 

- acordarea unor diplome pentru rezulatetele obtinute la concursuri. 

CONDIŢII CONTRACTUALE: 

1. Programul activităţilor va fi stabilit în comun. 

2. Programul poate suferi modificări pe parcursul anului dacă este în  

    interesul unei mai bune realizari. 

3. În organizarea şi desfăşurarea activităţilor va fi acceptată prezenţa  

    părinţilor care doresc să participe sau să se implice. 

REGULAMENTUL PROIECTULUI: 

Proiectul se va desfasura pe durata ianuarie 2010-ianuarie 2011, in fiecare luna 

desfasurandu-se o activitate, conform Programului Activitatilor. 

Coordonatorii proiectului se vor asigura de buna desfasurare a proiectului si vor fi 

responsabili de activitatea desfasurata in cadrul institutiei din care fac parte. 
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Activitatile proiectului se vor desfasura in zile lucratoare, stabilite de comun acord de catre 

coordonatori, cadrele didactice fiind responsabile de recuperarea orelor de curs din ziua respectiva. 

Fiecare activitate va cuprinde un program elaborat cu cel putin o saptamana inainte, care va 

fi cunoscut de toate partile implicate in proiect. Programele activitatilor vor fi atasate prezentului 

proiect. 

Coordonatorii proiectului se vor ocupa de atragerea de sponsori din randul comunitatii 

locale, care sa ajute financiar sau material la derularea acestui program. 

 Daca o activitate nu va putea fi desfasurata la data stabilita, din motive obiective, se va 

desfasura in cursul saptamanii urmatoare, cu conditia anuntarii din timp a tuturor persoanelor 

implicate in proiect. 

      DISEMINARE: 

 Prezentarea proiectului în şedinţa comisiilor metodice din şcoală / cercuri pedagogice; 

 Distribuirea broşurilor sau a CD-urilor cu material filmat altor şcoli,partenerilor de proiect.  

 

 

 

 

FAMILIA – SURSĂ DE TENSIUNI ŞI NELINIŞTI PENTRU COPII? 

 

 

Profesor învăţământ primar SIMONA  ILIESCU 

Şcoala Gimnazială „Dan Barbilian” Constanţa 

 

 

Motto: Și Mama, închizând caietul de teme, 

 Se arată mulţumită şi foarte mândră, fără să vadă, 

 În ochii albaştri de sub fruntea boltită, 

Sufletul dezamăgit al copilului ei… 

 (Arthur Rimbaud, Poeţi de şapte ani) 

 

Cea mai importantă parte a „meseriei” de părinte este dragostea. Deşi iubirea este cea mai 

importantă, ea singură nu este suficientă, deoarece mai este nevoie de timpul şi energia cheltuită de 

părinte ca să-şi ajute copilul. Dacă părinţii nu înţeleg care sunt nevoile unice ale copilului lor nu vor 

fi capabili să le ofere ceea ce aceştia au nevoie. 

 Familia este factorul educativ care are sub îndrumare individul uman pe cea mai lungă 

durată din viaţa sa. Copilul trăieşte cea mai mare parte din timpul său în familie, unde învaţă limba, 

obiceiurile şi comportamentele civilizate, de aceea se spune că “cei şapte ani de-acasă” au un rol 

hotărâtor asupra formării ulterioare a personalităţii. În perioada celor şapte ani, copilul se află în 

perioada celei mai mari plasticităţi a sistemului nervos, fapt ce oferă familiei posibilitatea producerii 

prin educaţie a primelor modificări care dau direcţia dezvoltării şi formării personalităţii. 

Potenţialul educogen al familiei este condiţionat de structura, de nivelul material şi cel 

cultural, de atmosfera relaţională şi afectivă din cadrul familiei: înţelegere între soţi, viaţă normală, 

bună organizare, de responsabilitatea lor faţă de educaţia copiilor. 

“Copilăria nu e niciodată o profesie blândă, netedă, regulată, spune Rene Zazzo. Ea se 

compune dintr-un şir de conflicte, de contradicţii, de izbucniri ancestrale în mijlocul celor mai 

autentice progrese.”(1970, pag. 46) 

 Dar ce se întâmplă dacă familia nu reprezintă un model demn de urmat, dacă aceasta nu are 

valori care să se regăsească în valorile societăţii? 

 O caracteristică importantă a familiei este aceea că oferă stabilitate şi o afectivitate 

puternică, lucru ce favorizează învăţarea. În general se spune că într-o familie, mama reprezintă 

afectul, iar tatăl autoritatea. Problema care se pune din acest punct de vedere este aceea de a stabili 

un echilibru şi un mediu securizant, favorabil dezvoltării armonioase a copilului. Din păcate 
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condiţiile de viaţă ale copiilor din ţara noastră sunt stresante, părinţii sunt copleşiţi de grija zilei de 

mâine, de nesiguranţa locurilor de muncă pe de o parte, iar pe cealaltă parte divorţul, abuzurile şi 

agresivitatea manifestate asupra copiilor reprezintă câteva aspecte negative în dezvoltarea normală, 

firească a copilului.Familia poate influenţa copilul pe multiple căi, iar rezultatele disfuncţiei 

familiale se situează undeva între cei doi poli: hiperprotecţie şi neglijare. 

 Tensiunile şi conflictele dintre părinţi şi copii, pot avea intensităţi diferite şi durate variabile 

distingându-se forme simple, cum ar fi: cearta, neînţelegerea, contrazicerea, refuzul asumării unei 

obligaţii conjugale sau forme complexe, precum agresivitatea fizică, violenţa, plecarea unui 

partener de la domiciliu.  

 Este suficientă o singură carenţă a familiei pentru a afecta planul vieţii psihice a copilului, 

antrenând o serie de neajunsuri, printre care şi dificultăţi în activitatea lui dominantă; pot apărea 

traume de natură psihică sau morală, copilul eşuând în stări maladive de natură psihică, în conduite 

reprobabile. 

 Într-o familie dezbinată, în care raportul soţ-soţie s-a destrămat sau este pe cale să se 

distrugă, copilul, conştientizând drama ce are loc, începe să se frământe, să-şi pună tot felul de 

întrebări, de probleme cărora nu le găseşte un răspuns favorabil, îşi simte sufletul încărcat, este 

chinuit de perspectivele sumbre pe care le întrevede. Treptat îşi pierde încrederea în ceea ce 

reprezenta dragostea, securitatea, liniştea. 

 Cercetările arată că există dificultăţi mai mari în cazul copiilor provenind din familii în care 

soţii convieţuiesc, dar în care predomină neînţelegerile şi certurile, decât în cazul separării celor doi 

soţi. M.J.Chombart De Lave arăta că în cazul familiilor în care predomină neînţelegerile, certurile, 

alcoolismul, nervozitatea, copiii pot prezenta tulburări psihomotorii, instabilitate, nervozitate, ticuri, 

enurezis, manifestări de mânie, opoziţie faţă de părinţi, minciună, comportamente predelicvente 

precum furtul, fuga de acasă, violenţa. Autorul menţionat pledează pentru separare în condiţiile 

unor familii în care domină conflictele, în ciuda faptului că va exista o adaptare dificilă a copiilor la 

noile condiţii de viaţă, la noua configuraţie a familiei în care unul dintre părinţi va lipsi. 

Eu sunt convinsă că nici un părinte nu-şi doreşte un copil “dificil”, neadaptat social, un copil 

răsfăţat, cu probleme de comportament, că fiecare părinte vrea doar ce e mai bun pentru copilul său, 

dar cu toate acestea întâlnim la fiecare pas copii “problemă”. Cauzele pot fi multiple ele regăsindu-

se în personalitatea fiecărui individ, în situaţia economică a societăţii, în contextul vieţii sociale. 

  Ceea ce putem face noi, educatorii, psihologii este promovarea unei educaţii pentru părinţi 

prin care să-i pregătim pentru indeplinirea cu competenţă a rolului de educatori ai propriilor copii, 

“înarmându-i cu cunoştinţe teoretice şi practice privind procesul de creştere şi educare a acestora şi 

formându-le temeinice convingeri despre necesitatea unei susţinute munci educative în familie…” 

(Dicţionar de pedagogie, 1979, pag.143) 

 O altă problemă care generează dificultăţi comportamentale şi care se petrec sub ochii 

neputincioşi ai adulţilor este preferinţa copiilor pentru grotesc, urât şi înfricoşător. Fiinţe 

monstruoase venite din alte lumi ţin suspendaţi de emoţie şi plăcere copiii de 5-6 ani, care apoi se 

amuză imitându-le strâmbăturile şi sunetele cel puţin bizare. Sub ochii căscaţi ai copiilor din faţa 

televizorului, rachetele explodează, planetele se ciocnesc, personaje cu înfăţişări oribile se ucid 

necontenit. Întrebarea obsesivă este: În ce scop?. Această urâţenie şi toată violenţa nu pot să nu lase 

urme în pasta modelabilă a creierelor acestor copii. Este evident că dintre ei vor ieşi altfel de 

oameni decât cei ieşiţi din copiii pentru care Scufiţa Roşie se speria de lup iar piticii luptau cu 

răutatea mamei vitrege a Albei ca Zăpada. De ce ne lăsăm copii pradă acestui flagel, de ce îi lăsăm 

singuri în faţa răului? Ironia este că televizorul educă în lipsa părinţilor. Nimic în viaţă nu este fără 

sens, mai târziu se văd influenţele nefaste ale copilăriei. 

 Iată un ghid în sprijinul educării copiilor numit Cele 10 fericiri ale părinţilor: 

1. Fericiţi părinţii care îşi educă copilul chiar de la venirea lui în lume. Copilul e ca un 

copac: strâmb a crescut, strâmb rămâne. 

2. Fericiţi părinţii care nu dau copilului tot ce vrea el. Două lucruri îi pot conduce pe copii la 

ruină: să nu aibă nimic sau să aibă totul. 
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3. Fericiţi părinţii care nu iau întotdeauna apărarea copilului lor. Iubirea adevărată nu constă 

în a-i lua apărarea, ci a-l obişnui cu umilinţa; din recunoaşterea sinceră a greşelii se naşte dorinţa de 

îndreptare.  

4. Fericiţi părinţii care nu vor lansa critici sterile şi continue la adresa altuia, a societăţii, mai 

ales a dascălilor, care nu se critică unul pe altul, nu se vorbesc de rău reciproc. 

5. Fericiţi părinţii care nu îşi plâng copii pentru orice mic neajuns ce li se întâmplă, dar îi 

vor ajuta să profite de inevitabilele necazuri pentru ca voinţa să li se întărească. 

6. Fericiţi părinţii care au răbdare şi încredere, îi ajută pe copiii lor să îşi dezvolte propriul 

eu. E o lege pe care puţini o cunosc: copilul va fi mai târziu ceea ce i s-a spus că este când era mic. 

7. Fericiţi părinţii care cultivă în inimile copiilor bunătatea, dărnicia, compătimirea faţă de 

semenii aflaţi în suferinţă.  

8. Fericiţi părinţii care îşi îndrumă copiii pe calea credinţei.  

9. Fericiţi părinţii care se străduiesc să trăiască, împreună cu copii lor, iubirea în adevăratul 

ei sens. 

10. Fericiţi părinţii şi educatorii care, în ciuda tuturor greutăţilor, vor avea mereu faţa senină 

şi zâmbetul pe buze fiindcă nu bătaia e ruptă din rai, ci zâmbetul părinţilor şi al educatorilor 

Studiul de caz pe care îl voi relata promovează un demers didactic axat pe individualizarea 

şi tratarea diferenţiată a elevului. 

Problema: Elevul I.S. din clasa a IV-a prezintă deficienţe de integrare şcolară reflectate în 

nivelul foarte scăzut al randamentului şcolar şi în stabilirea unor relaţii afective negative cu colegii 

de clasă. 

A. 

Date biografice semnificative: 

I.S. s-a născut la 10 martie 1999, în localitatea Constanţa.  

Copilul face parte dintr-o familie dezmembrată. Mama este expert contabil iar tatăl inginer. 

Părinţii au divorţat când copilul avea vârsta de 5 ani, tatăl  stabilindu-se definitiv  în Canada. După 

divorţ, copilul a fost crescut de bunicii din partea mamei într-un apartament cu trei camere din 

centrul oraşului, unde locuieşte şi în prezent. Când copilul era în clasa a III-a, mama s-a recăsătorit 

şi are cu actualul soţ un băieţel, locuind într-un alt apartament din Constanţa. Atmosfera din familie 

este de bună înţelegere, în condiţiile în care copilul I.S. beneficiază ocazional, de regulă, la sfârşit 

de săptămână şi uneori în vacanţe. În restul timpului, copilul locuieşte la bunici, tot într-o atmosferă 

de bună înţelegere.  

Implicarea tatălui vitreg în creşterea şi educarea copilului este minimă, fiind limitată de 

atitudinea mamei.  

B. 

1. Istoricul problemei 

Problemele au apărut din clasa a treia, în cadrul orelor de curs, în momentul activităţilor de 

comunicare orală. Ezita să participe la convorbire, iar când era numit să răspundă îşi găsea cu greu 

cuvintele, se bâlbâia sau refuza să răspundă. Îi trebuia timp să se mobilizeze, să treacă de la o 

acţiune la alta în acele clipe. Uneori se uita fix la un lucru, cu o figură de om obosit. Prefera să se 

aşeze mai repede pe scaun sau să vorbească în paralel cu alţi colegi, ce răspundeau la lecţii. 

La activităţile de grup nu lua iniţiativă, dar îi plăcea să participe, să câştige, uneori 

manifestând un comportament zgomotos, brutal. În cazul în care era învinsă echipa, încerca să dea 

vina pe alţii, nu şi pe el, găsea tot felul de reproşuri colegilor, astfel încât se ajungea la o atmosferă 

conflictuală. 

Din discuţiile cu mama, am înţeles că familia a trecut printr-o perioadă cu momente 

tensionate la care a asistat şi elevul. Atitudinea copilului s-a schimbat mai ales o dată cu naşterea 

frăţiorului mai mic. 

Din discuţiile cu bunicii şi din mărturisirile lui, am aflat că petrece foarte mult timp la 

televizor sau în faţa calculatorului, creîndu-şi propria lume virtuală, în general, încărcată de 

violenţă.  
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Pentru a face faţă la şcoală, mama l-a meditat şi îl meditează la limba româna, matematică şi 

limba germană. 

C. 

1. Nevoi ale subiectului 

- momentele tensionate la care a asistat subiectul înaintea şi în timpul divorţului părinţilor, 

lipsa tatălui natural, serviciul mamei, lipsa de comunicare între copil şi părinţi, suprapusă cu 

emotivitatea crescută a copilului, face ca el să se integreze mai greu mediului şcolar; 

- încărcarea programului de viaţă a copilului, în defavoarea timpului acordat comunicării 

şi socializării, ca activitate de interrelaţionare socială se reflectă în lipsa abilităţilor sale sociale, în 

oboseala accentuată, în randamentul scăzut la învăţătură şi în tendinţe agresive. 

2. Modalităţi de a răspunde acestor nevoi specifice: 

- plan de consiliere; 

- discuţii cu mama elevului  pentru clarificarea importanţei implicării şi a sprijinului 

afectiv oferit acestuia în familie, precum şi a interesului lor manifestat de conduita lui şcolară, 

utilitatea unui program de viaţă ordonat şi nu încărcat, a unei atitudini calme, răbdătoare, fără 

reproşuri în comunicare, a acordării unor responsabilităţi în desfăşurarea unor activităţi familiale; 

- antrenarea părinţilor la organizarea şi desfăşurarea unor concursuri, vizite, excursii sau 

alte activităţi extracurriculare; 

- menţinerea unei colaborări permanente cu familia; 

- antrenarea la activităţile de grup cu acordarea de responsabilităţi elevului, evaluarea 

permanentă a activităţii lui, prin participarea acestuia la discuţii de analiză, convorbiri, analiza unor 

situaţii create însoţite de explicaţiile necesare, discuţii individuale şi de grup; 

- monitorizarea permanentă a evoluţiei şcolare şi personale. 

Concluzie 

Am început demersul didactic printr-o abordare diferenţiată şi individuală a micului şcolar, 

urmărind cunoaşterea acestuia, a particularităţilor de vârstă. Paralel cu formarea abilităţilor de 

învăţare şi asimilarea unor concepte, importantă este formarea competenţelor de comunicare şi 

interrelaţionare. Acestea s-a realizat treptat, pornind de la abordarea individuală a persoanei 

(discuţii, convorbiri, analiza produselor etc.), interacţiunea cu alta apropiată ei, acceptată de acesta, 

apoi inserarea copilului în grupe de 4-5 persoane etc. 

Un demers didactic eficient este acela care are în vedere integrarea socială a micului şcolar, 

socializarea acestuia, cu accent pe perioada achiziţiilor fundamentale, urmărind formarea abilităţilor 

de comunicare şi relaţionare socială, micşorarea discrepanţei dintre sârguinţă şi inferioritate, situaţii 

care răspund la una din nevoile copilului. Echilibrul emoţional menţinut la un nivel normal, 

capacităţile cognitive vor funcţiona optim, iar elevul va procesa informaţiile mult mai rapid şi cu un 

efort minim, astfel că succesul şcolar este asigurat. 

“Educaţia şi instrucţia trebuie să pornească de la trebuinţele fireşti ale copilului.” 

    (Rotaru, A., 2002, pag.23) 
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IMPACTUL STEREOTIPURILOR DE GEN 

ASUPRA ŞCOLARULUI MIC 

                     

 

                                       Prof. ELENA – ANA STAMIN  

Şcoala Gimnazială Specială Nr.1 Bucureşti 

 Prof. ȋnv. primar ALINA – DOINA NEDELCU  

Şcoala Gimnazială Nr. 30 „Gh. Ţiţeica” Constanţa     

                                                                             

                                                                                                   

 Părinţii şi profesorii, care interacţionează în mod direct cu copiii, au observat în mod 

constant diferenţe între comportamentul, stilul de învăţare, interesele, preocupările fetelor şi cele ale 

băieţilor. Educaţia diferenţiată în funcţie de nevoile specifice de gen oferă o alternativă strategică 

pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare atât ale fetelor cât şi ale băieţilor şi pentru facilitarea 

accesului la oportunităţi educaţionale egale. Beneficiul major al educaţiei în funcţie de nevoile de 

dezvoltare de gen specifice este raportat la creşterea calităţii vieţii şi la posibilitatea unor alegeri de 

viaţă şi de profesie variate şi flexibile. Această abordare educaţională promovează dezvoltarea 

potenţialului individual real al fetelor şi băieţilor, nelimitat de normele şi valorile sociale care 

prescriu comportamente stereotipe de gen. 

 Diferenţele de gen reprezintă diferenţe la nivelul caracteristicilor individuale dintre femei şi 

bărbaţi şi includ următoarele dimensiuni: biologică, psihologică şi socio-culturală. Diferenţele de 

gen sunt produsul interacţiunii caracteristicilor biologice ale femeilor şi bărbaţilor cu mediul şi 

reflectă diferenţele individuale prin variabilele biologice, psihologice şi comportamentale (Ruble, 

Martin, 1998). 

    Prin aceste dimensiuni înţelegem: 

 • dimensiunea biologică a diferenţelor de gen este reprezentată de diferenţele de sex; 

 • dimensiunea socio-culturală a diferenţelor de gen este reprezentată de construcţiile 

sociale ale rolurilor şi statusurilor femeilor şi bărbaţilor în context social; 

 • dimensiunea psihologică a diferenţelor de gen este reprezentată de aspectele cognitive, 

emoţionale şi comportamentale în conduita individuală. 

 Studiile asupra diferenţelor de gen au cunoscut o dezvoltare marcantă odată cu descoperirea 

în 1920 a cromozomilor care programează genetic sexul unei persoane. Ulterior cercetările din 

domeniul neuroştiinţelor cognitive şi din domeniul neurologic au evidenţiat diferenţe în procesarea 

informaţiilor la fete şi băieţi, diferenţe care ulterior au fost definite ca diferenţe în abilităţile 

cognitive. Unele rezultate însă au fost interpretate greşit în termeni de deficite specifice unui gen 

sau altul (Santrock, 1998). Această abordare a condus către numeroase dezbateri academice şi 

publice care au convenit asupra utilizării termenului de echitate de gen în educarea fetelor şi 

băieţilor, acesta surprinzând corect fenomenul diferenţelor de gen. Programele educaţionale 

focalizate pe echitatea de gen valorizează diferenţele individuale şi propun strategii de optimizare a 

potenţialului fetelor sau băieţilor şi depăşirea barierelor în dezvoltarea acestora. 

Cum se formează identitatea de gen? 

Teoriile clasice care abordează problematica de gen sunt: 

• teoria învăţării sociale; 

• teoria dezvoltării cognitive a genului; 

• teoria schemei de gen. 

  Teoria învăţării sociale explică formarea identităţii de gen la copii prin observarea şi 

imitarea comportamentului de gen al celorlalţi (persoane de aceeaşi vârstă sau adulţi), prin întărirea 

sau pedepsirea experienţelor lor de gen specifice, respectiv de gen nespecifice (Santrock, 1998). 

Teoria surprinde elementele importante ale dezvoltării identităţii de gen prin socializare. Modelele 

copiilor în învăţarea unor comportamente de gen specifice sau de gen nespecifi ce pot fi modele 

reale (părinţi, colegi), sau modele simbolice oferite de mass-media, reclamele publicitare, cărţi, 

filme, desene animate etc. Rolul părinţilor în acest caz este să ofere modele de comportament ne-



 

41 
 

stereotipe şi să întărească atât comportamentele de gen specifice cât şi pe cele de gen nespecifice 

(Hoffman, Borders, Hattie, 2000). De exemplu, este important ca părinţii să ofere copiilor un 

feedback pozitiv atât pentru o activitate specifică de gen (cum ar fi la băieţi jocul de construcţii), cât 

şi pentru o activitate mai puţin specifică genului (cum ar fi tot la băieţi citirea unor poveşti). 

 Teoria dezvoltării cognitive a fost dezvoltată iniţial de Kohlberg în 1966 şi afirmă că 

înţelegerea conceptului de gen poate fi diferită în funcţie de vârstă şi de etapa de dezvoltare 

cognitivă (Ruble, Martin, 1998). Kohlberg propune câteva stadii în dezvoltarea genului: 

• identitatea de gen – copiii sunt capabili să identifice unul dintre cele două sexe pe baza 

caracteristicilor fizice (de exemplu, “Fetele sunt persoanele cu părul lung, băieţii sunt persoanele cu 

părul scurt.”).  Pe parcursul copilăriei mici, copiii îşi pot denumi propriul sex şi pe al celorlalţi. 

Dar când sunt întrebaţi, de ex: „Când tu (fată) vei creşte mare, ai  putea fi tătic?” sau 

„Poţi fi băiat dacă ţi-ai dori?”, copiii mici vor răspunde că da. Mai mult, când copiilor li 

se arată o păpuşă al cărei păr sau haine sunt transformate în faţa lor, ei afirmă că sexul păpuşii nu 

mai este acelaşi. 

• stabilitatea genului – stadiu în care copiii conştientizează faptul că genul unei persoane nu 

se schimbă în timp. În această fază, copiii au o înţelegere parţială a permanenţei sexului. Ei înţeleg 

stabilitatea lui în timp, dar, deşi ştiu că bebeluşii de sex masculin sau feminin vor deveni băieţi 

şi fete apoi bărbaţi şi femei, ei continuă să afirme, aşa cum o făceau până atunci, că 

schimbarea pieptănăturii, hainelor sau activităţii specifice genului vor determina o persoană să-şi 

schimbe şi sexul. 

• constanţa de gen – genul este perceput de copii ca fiind constant în timp (rămân fată sau 

băiat şi peste 5 sau 10 ani) şi în diverse situaţii (rămân fată sau băiat indiferent de activităţile în care 

mă implic). În jurul vârstei de 6-7 ani, copiii devin siguri asupra constanţei sexului, indiferent de 

situaţie. Ei ştiu că sexul rămâne constant chiar dacă o persoană hotărăşte să se îmbrace în hainele 

sexului opus sau să realizeze activităţi specifice acestuia. 

Identitatea de gen pe baza trăsăturilor fizice apare în jurul vârstei de 3 ani, iar constanţa de 

gen se formează în jurul vârstei de 5-6 ani. Teoria este relevantă pentru că pune accentul pe 

importanţa modului în care părinţii transmit copiilor informaţiile despre sex şi gen în perioada 

preşcolară (McHale, Crouter, Whiteman, 2003). 

Teoria schemei de gen dezvoltată de Bem în 1983 este o teorie socio-cognitivă care 

surprinde elementele importante atât din teoria dezvoltării, cât şi din teoria învăţării sociale. 

Conceptul de bază al teoriei este cel de „schemă de gen” (Santrock, 1998). O schemă este o 

structură cognitivă care organizează şi ghidează percepţiile individului. Schema de gen organizează 

informaţiile despre diferenţele de sex şi gen. Teoria schemei de gen afirmă că atenţia şi 

comportamentul individului sunt ghidate de standardele socio-culturale de gen şi de stereotipuri. 

Teoria sugerează ca părinţii să optimizeze formarea schemei de gen prin oferirea a cât mai multor 

informaţii şi întărirea a cât mai multor comportamente indiferent de prescripţiile sociale. Schema de 

gen este extrem de flexibilă în copilărie ceea ce permite părinţilor modelarea unor atitudini şi 

comportamente ne-stereotipe. 

Teoriile asupra genului sesizează importanţa în formarea identităţii de gen a perioadei de 

vârstă dintre 2-6 ani când achiziţiile dezvoltate de copii sunt foarte mari. Studiile de sinteză 

(McHale, Crouter, Whiteman, 2003) arată că unii părinţi nu sesizează problema diferenţelor de gen 

decât în perioada şcolară, când copiii au deja formate atitudinile şi comportamentele de gen într-un 

mod stereotip. Intervenţia şcolii se impune astfel pentru a flexibiliza aceste atitudini şi 

comportamente. O altă perioadă critică în dezvoltarea conceptelor relaţionate cu genul este perioada 

adolescenţei. Schimbările multiple prin care trec adolescenţii îi fac să fi e mai conservatori şi mai 

tradiţionali în comportamentele lor de gen, având tendinţa de a accepta şi de a se conforma 

stereotipurilor de gen promovate de societate. 

Majoritatea  stereotipurilor  sunt dictate social, de mediul în care trăim. Deseori ele apar în 

strânsă  legătură  cu grupul din care facem parte, apoi cu comunitatea în care trăim şi nu în ultimul 

rând cu ceea ce numim ”cultura” în care ne naştem. Stereotipurile  sunt  greu de schimbat şi de cele 

mai multe ori ele sunt perpetuate şi transmise din generaţie în generaţie. 
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Ne întrebăm  cum anume apar aceste stereotipuri, deşi  nu ne-am propus niciodată  să  

impunem un anumit stil copilului nostru?  Răspunsul este simplu: frica de a fi încadraţi noi înşine 

într-o categorie socială. În acest sens, ne propunem un exerciţiu de imaginaţie: Ne-am lăsa copilul 

într-o dimineaţă să meargă  la şcoală, îmbrăcat cu hainele pe care le vrea, chiar dacă ele nu se 

potrivesc deloc unele cu altele? Ne-am  îmbrăca băieţelul în haine roz, dacă şi-ar dori acest lucru? 

Cel mai probabil, ”nu”, iar explicaţia este simplă: ceilalţi ne-ar putea judeca pentru că nu am fi  un 

părinte suficient de atent, de grijuliu, că nu ne pasă de cum arată copilul nostru sau pentru că ştim că 

băieţelului  i-ar fi greu să se integreze într-un grup de copii dacă i-am da voie să facă aceste lucruri. 

Cum influențează stereotipurile de gen educația copiilor şcolari? 

*Nu sunt valorificate aptitudini sau interese ale copilului. Un stereotip precum ”Fetiţele nu 

joacă fotbal, doar băieţii” nu permite fetitelor care ar putea ajunge campioane la acest sport să îşi 

utilizeze şi fructifice capacităţile native. La fel se întâmplă cu baletul, în cazul băieţilor cărora nu li 

se dă voie să-l practice pentru că îi transformă în ”fetiţe”. Există o mulţime de astfel de sporturi sau 

activităţi.  

*Apar cerinţe disproporţionate faţă de copiii de un anumit sex: “Băieţii nu au voie să 

plângă”, “Fetele trebuie să fie ordonate/să înveţe să gătească/ să se ocupe de curăţenie”, “Băieţii 

trebuie să fie puternici, iar fetele delicate.”, “Băieţii sunt mai buni la matematică/ştiinţe exacte 

decât fetele.”, “Fetele trebuie să fie pricepute la activităţi de îndemânare (cusut, de exemplu)”, iar 

lista poate continua:). Asemenea stereotipuri stau la baza discriminării în diverse situaţii: fete care 

nu sunt încurajate să dezvolte o carieră în domenii dominate de bărbaţi sau bǎieţi care sunt respinşi 

social pentru că au un comportament mai “blând” decât “ar trebui”. 

    Cum evităm stereotipurile de gen în creşterea copilului şcolar? 

1. Încercând să identificăm stereotipurile de gen care influenţeazǎ educaţia copilului, în 

relaţie cu adultul, cu prietenii sau cu şcoala. 

2. Vorbindu-i copilului despre idei preconcepute. Explicându-i pe înţelesul său faptul că 

oamenii au adoptat anumite idei sau “reguli” despre cum este “normal” să se comporte un băiat şi 

cum să se comporte o fată, dar că aceste idei sunt într-o continuă transformare şi că fiecare dintre 

noi are dreptul să aleagă. 

3. Permiţându-i  copilului   să  încerce  mai  multe  activităţi  şi posibile  hobby-uri pe care 

să le poată practica. 

4. Acceptând  emoţiile copilului , oricare ar fi acestea. Şi băieţii suferă, aşadar şi ei simt 

nevoia să plângă. Această atitudine îl învaţă pe copil să îşi accepte la rândul lui propriile trăiri şi să 

le recunoască şi să le accepte la cei din jur.  

5. Amintindu-ne că este absolut normal ca băieţelul sau fetiţa să fie interesaţi chiar şi de 

ceea ce în mod “obişnuit” nu este caracteristic genului său. Dându-i ocazia să afle mai multe 

despre ce îl interesează şi să îşi îmbunătăţească abilităţile, chiar dacă acestea sunt specifice în 

general celuilalt sex. Deşi în prezent, fetele sunt încurajate din ce în ce mai mult să aibă 

comportamente sau preocupări percepute ca masculine, băieţii încă au de suferit dacă au 

comportamente tipic feminine. Aşadar, este bine să vorbim copilului  despre stereotipurile de gen 

care sunt dominante în societatea noastră, să îi explicăm de ce unii oameni pot reacţiona negativ la 

comportamente care nu se încadrează în acestea şi să îl încurajăm  să îşi urmeze interesele şi 

preferinţele, indiferent care sunt acestea. 
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Profesiunea de dascăl ar putea fi definită drept condiţia umană, cu alte cuvinte preocuparea 

de a ameliora în permanenţă pe plan spiritual.Nobila muncă a educatorului de a sădi ceva din fiinţa 

sa în fiecare activitate cu tineretul se cere făcută cu multă pasiune, cu multă dragoste, aşa cum au 

făcut-o atâţia ctitori de şcoală românească: N. Iorga, T. Vianu, G. Călinescu ş.a. Aceştia au înţeles 

că a fi un bun sau mare dascăl nu înseamnă numai a avea fişele ultimelor noutăţi, ci înseamnă a fi 

un bun pedagog, adică a iubi până la dăruire totală omul, tânărul care vine încrezător să „devoreze” 

idei. 

Ceea ce caracterizează activitatea umană este proiectarea ei în cunoştinţă de cauză. 

Procesele şcolare, educaţia şi instrucţia îşi dovedesc eficienţa numai în măsura în care educatorul le 

proiectează conştient, prin raportarea continuă la finalităţile specifice. Designul acestor activităţi, 

prin gradul mare de complexitate şi prin caracteristicile distinctive, impune o concepţie foarte clară 

a fazelor şi etapelor de desfăşurare. În logica pedagogică, prima idee de natură să dea claritate 

proceselor proiectate constă în a şti cine este elevul real şi ce poate face. Astfel o dată atras în 

interacţiunea factorilor implicaţi în proces, el va putea fi dat societăţii şi sieşi, ca personalitate 

împlinită pe măsura vocaţiei şi aspiraţiilor sale. 

Exemplu de activitate în acest sens care a decurs cu succes la clasă: 

Tehnici moderne de identificare a personalităţii ( cunoaştere/ autocunoaştere)  

Durata: 50 min.  

 Videoproiector, laptop, difuzoare 

 PPT, cartonaşe colorate, test EQi realizat de dr. Reuven BarOn 

Obiective:  Elevii 

 să îşi formeze o imagine despre sine prin tehnici moderne de autocunoaştere; 

 să-şi analizeze personalitatea; 

  să-şi identifice calităţile pozitive şi defectele; 

 să conştientizeze necesitatea orientării defectelor spre latura pozitivă a personalităţii în luarea 

deciziilor şi în aplicarea lor în familie şi viaţa profesională. 

Metode de formare folosite   

 brainstorming (pentru definire) 

 expunerea 

 testul 

 descoperirea 

 discuţie dirijată 

 explicaţia 

 prezentare interactivă 

 lucrul în echipă 

Desfăşurarea activităţii A1 Se prezintă noţiunile legate de tehnicile moderne de cunoaştere/ 

autocunoaştere şi importanţa cunoaşterii personalităţii în viaţa profesională şi de familie  10 min 

 realizarea foii de prezentare     

 prezentare PPT             

A2 Se aplică testul culorilor  PPT+ cartonaşe colorate      10 min 
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 prezentare PPT                          

 discuţii dirijate pentru interpretarea rezultatelor 

 A3  Se prezinta Test EQi, realizat de dr. Reuven BarOn pentru identificarea nivelului de 

inteligenţă emoţională ( PPS + test ) 20 min 

 prezentare PPT                           

 aplicare test                              

 discuţii dirijate pentru interpretarea rezultatelor testului    

A4 Asigurarea feed-back-ului 
 Analizaţi, în lucru pe echipe, o situaţie concretă şi direcţiile de acţiune pentru gestionarea pozitivă a 

emoţiilor                10 min 

 realizarea  analizei           

          prezentare şi discuţii       

În cunoscuta lucrare Şcoala medie şi problemele ei didactice, N. Padellaro pune în 

discuţie următoarea idee: Să începem prin a ne întreba dacă profesorii, în afară de cunoaşterea, 

fără îndoială profundă, a materiilor, cunosc la fel de bine şi ceea ce ar dori să numesc materia 

primă, adică pe elev. 

O caracteristică a procesului de instruire ca formă de manifestare competenţelor 

didactice,este faptul că ea se exercită ca acţiune formatoare asupra sferei motivaţionale a celui care 

învaţă. Cuvântul educatorului este un vehiculator de cunoştinţe, dar nu numai atât. El conferă 

semnificaţii, dă greutate acţiunii de sfătuire, consiliere, îndrumare a elevului. El are puteri 

energetice: inhibă sau stimulează, încurajează sau blochează iniţiativa elevui. Este un instrument de 

apreciere, aprobare, evidenţiere a elevului, sau unul de critică, dezaprobare, blamare a acestuia. 

Strategia de a explora aceste resurse este principalul indicator al abilităţilor psihosociale ale 

profesorului de a comunica cu profunzimile personalităţii elevului şi de a - l atrage la cooperarea 

interpersonală.  

De aceea, convorbirea aprofundată cu elevul,  purtată în termeni  sinceri,  deschişi  pe tema  

grijilor,temerilor,  dificultăţilor,  eşecurilor lui, îndepărtează starea anxioasă, fiind un stimul 

cultural, de sorginte socială,dotat cu proprietatea de a intra în corelaţie cu toate nivelurile 

funcţionale ale psihismului.  

Actul educaţional implică în câmpul lui de acţiune o sumă de factori interni şi externi fiinţei 

umane, numiţi cu un termen generic factori de mediu. Toţi factorii sub influenţa cărora se dezvoltă 

omul produc efecte transformatoare şi conduc la formarea personalităţii umane. Educaţia, ca 

principal factor extern, îşi dovedeşte eficienţa prin acţiunea de coordonare şi dirijare a celorlalţi 

factori.  

 Educatorului îi este încredinţată această sarcină de maximă însemnătate. El este situat la un 

pol al procesului, elevul fiind la celălalt pol.  

 J.J. Rousseau, în primele pagini ale operei sale pedagogice Emile, se referă la trei feluri de 

educatori. Tot ce nu avem la naştere şi de care avem nevoie fiind mari, ne este dat de educaţie. 

Această educaţie ne vine de la natură, sau de la oameni, sau de la lucruri. Dezvoltarea internă 

a facultăţilor şi organelor noastre este educaţia naturii; întrebuinţarea pe care suntem învăţaţi 

să o facem de această dezvoltare este educaţia oamenilor, şi ceea ce dobândim prin propria 

noastră experienţă asupra obiectelor cu care venim în contact este educaţia lucrurilor. 
 Trebuie precizat ca Rousseau foloseşte termenul de natură nu în sensul mediului geografic 

extern, ci în sensul de natură umană, de individ uman cu construcţia sa biologică şi cu organizarea 

sa psihică.  

 Educaţia, factor prin excelenţă social, are rolul hotărâtor în dezvoltarea fiinţei umane. 

Aceasta pentru că le elaborează finalităţile, le proiectază şi dirijează în mod conştient procesul de 

dezvoltare, prin intermediul persoanelor specializate în domeniu. Fiecare din elementele ambianţei 

produce efecte asupra dezvoltării copilului, în virtutea determinismului cauză- efect, iar unele efecte 

pot fi pozitive. Dar, dacă se compară ce produce educaţia organizată la nivel de instituţie cu ceea ce 

produce mediul în mod spontan, se va constata o imensă diferenţă de nivel şi calitate. 
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 Această operă, de mare responsabilitae, de talent şi de dăruire, nu poate fi îndeplinită decât 

de către persoane care, la rândul lor au fost pregătite în acest scop: educatorii. În plus, opera 

învăţătorului depinde nu numai de ceea ce conferă ca instrucţie ci, mai ales, de ceea ce oferă ca 

model de conduită morală. Forţa sa tranformatoare constă în talentul şi stilul activităţii generale, 

dincolo de lecţiile propriu – zise. El apare în faţa elevilor săi, nu numai ca persoana care ştie tot, ci 

ca fiinţa care se dăruieşte cu acea generozitate specifică, izvorâtă dintr-un adânc al personalităţii 

sale. 

Rămânând consecvenţi ideii promovate de secole , cum că în şcoală magistrul e lucrul 

principal, nu oricine poate fi reprezentantul său. Raportul de proporţionalitate dintre ceea ce oferă 

educatorul ca forţă stimulativă şi ceea ce produce elevul este de necontestat. 

Personalitatea cadrului didactic (educatoare, învăţător, profesor), din orice perspectivă ar fi 

abordată, are un rol atât de însemnat în viaţa copilului. Raportul de interdependenţă dintre 

personalitate şi activitatea didactică, educaţie în general, devine fundamental în scopul optimizării 

acestor activităţi şi a evidenţierii impactului personalităţii cadrelor didactice asupra elevilor în 

procesul de învăţământ.         

Personalitatea reprezintă o rezultantă dinamică a tuturor însuşirilor psihice ale individului şi 

presupune organizarea interioară, sintetică, unitară şi, totodată individualizată a însuşirilor 

psihofiziologice, a structurilor cognitive si aptitudinale.  

De asemenea, personalitatea cuprinde totalitatea predispoziţiilor înnăscute şi însuşirile dobândite de 

individ în cursul vieţii. 

            În structura de ansamblu a personalităţii dascălului, aptitudinea pedagogică trebuie să deţină 

un rol important, constituind subsistemul său executiv, responsabil de cantitatea şi calitatea 

produselor activităţii, ceea ce face ca dezvoltarea lor să apară pentru munca educativă ca un obiectiv 

de strictă necesitate. Aptitudinea pedagogică este o formaţiune psihologică compleză care, bazată pe 

un animit nivel de organizare şi funcţionare a porceselor şi funcţiilor psihice facilitează un 

comportament eficient al cadrului didactic prin operaţionalizarea adaptativă a întregului conţinut al 

personalităţii sale. 

În cadrul aptitudinilor pedagogice putem  vorbi despre aptitudinile didactice (aptitudini 

referitoare la capacitatea de transfer informaţional cu finalitate instructivă) şi aptitudinile 

educative (aptitudini cu finalitate educativă). 

Aptitudinile didactice: necesare muncii de transmitere a cunoştinţelor; implicate în 

activitatea de formare de priceperi şi deprinderi de muncă la elevi; necesare pentru consolidare şi 

sistematizarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor formate; pretinse de activitatea de 

verificare şi apreciere a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor; de organizare a activităţii 

didactice, de evaluare şi autoevaluare a activităţii didactice. 

Aptitudinile educative: necesare activităţii de formare a convingerilor morale, civice, 

estetice; necesare exercitării influenţei asupra vieţii afective a elevilor; implicate în activitatea de 

formare a deprinderilor şi priceperilor de muncă la elevi; necesare pentru consolidarea, şi 

sistematizarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor formate; pretinse de activitatea de 

verificare şi apreciere a cunoştinţelor; de organizare a activităţii didactice; de evaluare şi 

autoevaluare a activităţii didactice.  Aptitudinea pedagogică, conferă o mare flexibilitate 

comportamentului didactic. Dascălului, indiferent de etapa de dezvoltare a ‚,subiectului’’, 

intervenţiei lui formative, îi revine dificila şi nobila sarcină de a gestiona, în conformitate cu 

exigenţele prezentului şi viitorului, atât predispoziţiile cognitive ale celui care învaţă (cunoştinţe, 

deprinderi şi abilităţi), cât şi predispoziţiile lui afective (interesele, atitudinile) la care trebuie să 

adapteze modul de structurare a cunoştinţelor oferite, mecanismele de întărire care asigură 

continuitatea elevului (interesele lui), feed-bach-ul şi formele de evaluare a performanţelor elevului. 

De aceea personalitatea dascălului presupune mai multe calităţi determinate de specificul şi 

complexitatea muncii pe care o desfăşoară. 

Calităţi atitudinale. Întrucât profesiunea de dascăl presupune raportarea şi confruntarea 

continuă cu alţii, anumite calităţi atitudinale sunt indispensabile acelora care îşi aleg şi prestează 

această profesiune. Concentrând şi actualizând  experienţa individului, formată de-a lungul 
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existenţei sale, atitudinea îşi pune amprenta asupra relaţiilor pe care le stabileşte cu mediul extern. 

Gama calităţiilor atitudinale este destul de mare.  

 Aflându-se în faţa unor fiinţe umane adulte sau în devenire, dascălul trebuie să dea dovadă 

de multă sensibilitate, ataşament şi respect faţă de ele transformându-se în cele din urmă într-un 

coparticipant la propriile lor confruntări. O expresie concretă a umanismului este dragostea pentru 

copii.    R. Hubert (1965) susţine că :  Dragostea de copii, trebuinţa de a se dedica acestor fiinţe 

plăpânde si deschise tuturor influenţelor, încrezătoare în forţa şi bunătatea adultului este 

prima condiţie pentru a deveni un bun educator. Dascălul trebuie să dea dovadă de respect şi 

încredere faţă de posibilităţile latente pe care le posedă oricare copil, dorinţa sinceră ca aceste 

posibilităţi să se dezvolte, încrederea deplină în viitorul său. 

Calităţi atitudinale de natură caracterial- morală. Din această categorie face parte 

spiritul de obiectivitate si dreptate, principialitatea, cinstea, curajul, demnitatea, corectitudinea, 

modestia, fermitatea, răbdarea, optimismul, stăpânirea de sine, etc. Ele îşi pun amprenta asupra 

comportamentului său în relaţiile cu cei din jur.  

Conştiinţa responsabilităţi şi a misiunii sale. După opinia lui R. Hubert această 

responsabilitatea şi-o asumă faţă de copii, faţă de patria sa, şi faţă de întreaga umanitate. În mâinile 

sale, se află într-un fel, nu numai viitorul copilului, ci şi al patriei şi naţiunii al cărui membru este.  

Conştiinţa responsabilităţii şi a misiunii nu pot fi concepute înafara adeziunii si ataşamentului faţă 

de valorile culturale, naţionale şi universale, create de-a lungul veacurilor. 

În relaţia cu elevii este bine ca dascălul să aibă în vedere următoarele aspecte: 

- ţine cont de particularităţile de vârsta ale elevilor săi; 

- acumulează date necesare cunoaşterii individuale ale elevilor, având în vedere randamentul 

şcolar, starea de sănătate, particularităţile psihice, trăsăturile de personalitate ale acestora; 

- oferă un model caracterial şi comportamental elevilor săi, adaptându-şi şi controlându-şi 

permanent reacţiile, atitudinile, mimica; 

-ajută elevii să se cunoască reciproc prin antrenarea colectivului clasei în diverse activităţi 

extraşcolare, excursii, vizionări de spectacole, concursuri, cercuri; 

- tratează în mod diferenţiat fiecare caz în parte ascultând şi acordând o atenţie deosebita 

celor relatate de elev, fiind dispus să-şi schimbe opinia atunci când primeşte argumentarea necesară; 

- formează deprinderi de muncă intelectuală şi urmăreşte regimul de viaţă al elevilor; 

- cunoaşte direct pe fiecare elev prin discuţii individuale; 

- observă permanent starea de sănătate fizică şi mentală a elevilor, precum şi dificultăţile 

aparate în învăţare şi tulburările de comportament, observă şi consemnează datele sau eventualele 

modificări privind evoluţia conduitei elevilor în fişa de observaţie a elevilor; 

- evidenţiază elevii cu rezultate deosebite şi comportament exemplar; 

- manifestă un comportament empatic. 

Profesorul este figura centrală a reformei educaţionale comtemporane. El trebuie să renunţe 

la rolul său tradiţional şi să se transforme, în condiţiile în care şcoala se restructurează în echipe de 

elevi şi profesori, într-un planificator al activităţilor de grup, într-un facilitator al interacţiunii 

elevilor şi într-un consultant.  

Eficienţa actului educaţional este o rezultantă a interacţiunii tuturor factorilor şi condiţiilor 

care concură la desfăşurarea sa. Personalitatea dascălului reprezintă acel filtru care împrimă direcţii 

si finalităţi nuanţate întregului demers educativ.  

 Trăim într-o nouă perioadă, un nou mileniu care oferă foarte multe şanse dar şi nenumărate 

riscuri.  

Cea mai mare bucurie pe care o avem ca oameni ai şcolii este aceea că avem în jur copiii. 

Prin ei percepem noul, ei ne ţin la loc de cinste iubirea, ne oferă ori de câte ori pot zâmbetul, ei ne 

aduc informaţii proaspete, în ei găsim echilibrul.  

 Entuziasmul lor, curajul, inocenţa, generozitatea, credinţa, optimismul, iată calităţi pe care le 

au copiii, indiferent dacă sunt băieţi sau fete, bogaţi sau săraci, inteligenţi sau mai puţin dotaţi. Doar 

ei ştiu visa şi sunt stăpâni pe visele lor. Uneori tac şi ascultă. Alteori vorbesc şi spun mari adevăruri 

care ne pun pe gânduri.  
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 Considerăm de pildă că un calculator oferă mari şanse în documentare, în a obţine informaţii 

din toate domeniile. Când îl obţin, elevii renunţă la bucuria unei lecturi care transmite emoţii, 

sentimente, trăiri intense. Unii dintre ei îşi fixează anumite limite însă există copii care se joacă, 

navighează pe internet aiurea, fără a avea ceva de câştigat ci din contră, au doar de pierdut.  

  Succesul sau insuccesul lor depinde de timpul pe care îl acordăm pentru preocupările sale 

legate de şcoală dar şi de petrecerea timpului liber. Copiii nu cer prea mult dar insistă să fim 

prezenţi în viaţa lor, să le dăruim bucurie, prietenie, sinceritate.  

Personalitatea învăţătorului este o configuraţie cu lumini puternice, dar şi cu inerente umbre, 

apărând ca o veritabilă orchestraţie.  Pentru a conduce elevul acestor vremuri către maturitate este 

nevoie de multă înţelepciune.  

 Elevii trebuie ajutaţi să se cunoască, să muncească, să se pregătească pentru viaţă, fără a 

renunţa la autoritate.  

 Cheia cu care învăţătorul deschide poarta succesului în acţiunea educaţională este găsită 

atunci când învăţătorul se regăseşte în elevii săi.  

 Învăţătorul zilelor noastre trebuie să aparţină tipului activ-pozitiv care conduce, dirijează, 

informează, oferă, ajută, iubeşte, cooperează, admiră, aprobă, susţine, este un model pentru elevi.  

 William Penn afirma: 

  Doar o singură dată voi trece prin viaţă. De aceea, dacă voi putea dărui puţină blândeţe, 

ori să facă un bine cât de mic, unei fiinţe asemenea mie, promit s-o fac acum, fără zăbavă, pentru 

că altădată nu voi mai trece pe aici. 

 Astăzi trăim vremuri noi în care moralitatea, tradiţia şi cultura nu mai au valoare. Societatea 

contemporană, comparată cu cele anterioare, se caracterizează prin schimbări radicale ce se petrec 

în conduită, la locul de muncă sau în familie, în educaţie, ştiinţă şi tehnologie, în religie şi aproape 

în orice aspect al vieţii noastre. A trăi într-o astfel de lume presupune un înalt grad de adaptare şi de 

curaj.  

 Cuvintele lui J. Reardon sunt deosebit de sugestive:  orice educator, învăţător sau 

profesor trebuie să fie mai puţin interesat să-i înveţe pe copii ştiinţa decât de a-i învăţa să 

gândească ca nişte oameni de ştiinţă, care pun întrebări, găsesc soluţii, încearcă, acţionează 

conştient, participă afectiv şi efectiv la dezvoltarea propriei cunoaşteri, mergându-se, deci, pe calea 

încurajării, curiozităţii naturale a copiilor şi a interesului lor spontan pentru descoperiri. 

Trăsăturile de personalitate ale profesorului care predă eficient au fost studiate de RYANS, 

D.G. Eficienţa predării a fost apreciată în funcţie de măsura în care un profesor reuşeste să trezească 

motivaţia elevilor săi pentru problemele propuse spre studiu şi pentru disciplina de învăţământ 

predată. Semnul major al vocaţiei pedagogice îl reprezintă puterea profesorului de a trezi în 

rândurile elevilor motivaţii puternice de învăţare pentru disciplina pe care o predă. Această 

capacitate de motivare a elevilor corelează, de cele mai multe ori, cu anumite structuri de 

personalitate ale profesorilor. Profesorii cu personalităti afectuoase, înţelegători si prietenoşi, 

înclinaţi să distribuie mai multe laude şi încurajări, să fie mărinimoşi (opuşi profesorilor 

caracterizaţi prin atitudini distante, egocentrism şi mărginire), prin însăşi aceste 

calităţi, îi stimulează pe elevi să depună un volum mai mare de muncă, să fie mai creativi, să 

dorească să se identifice cu asemenea profesori, pe care ajung să-i îndrăgească şi, printr-un“impuls 

afiliativ” inconştient, ajung să fie atraşi de disciplina pe care aceştia o predau.  

Profesorii caracterizaţi prin responsabilitate, spirit metodic şi acţiuni sistematice (opus 

celor cu personalitate şovăielnică, neglijentă, lipsită de planificare) s-au dovedit a fi mai stimulativi 

pentru acei elevi care sunt dominaţi de “impulsul de autoafirmare”, de doriţta de a atinge un statut 

social, de a obţine succesul şcolar ; ei inspiră elevilor siguranţă si le induc certitudinea că au un 

profesor capabil să-i conducă spre reuşita sigură, reduc anxietatea;  

Profesorii caracterizaţi prin entuziasm pentru disciplina pe care o predau, cu firi 

imaginative, capabili să întreţină la lecţiile lor o atmosferă de “efervescenţă intelectuală” reuşesc să 

inducă elevilor sentimentul importanţei materiei predate, curiozitatea, interesul şi, în cele din urmă, 

să-i motiveze, prin valorificarea maximală a “ímpulsului cognitiv” existent, în mod normal, în orice 
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fiinţă umană. Alte calităţi necesare ţin de nivelul de cultură al profesorului, cerut de 

responsabilităţile culturale şi sociale în societatea contemporană:  

• capacitatea de a dialoga;  

• capacitatea de a informa obiectiv şi de a comunica cu uşurintă;  

• atitudinea critică şi non-dogmatică;  

• virtuţi civico-democratice;  

Civilizaţia tehnologică contemporană îi impune profesorului să-şi dezvolte o serie de calităţi 

personale, cum sunt:  

• stăpânirea noilor tehnici care sunt folosite în sala de clasă contemporană;  

• capacitatea de a inventa noi modalităţi de utilizare a acestor tehnici;  

• capacitatea de a le inova ( de a propune ameliorările necesare).  

Funcţia stiinţifică a profesorului contemporan implică dezvoltarea unor noi calităţi şi atitudini:  

• cunoaşterea logicii şi a structurii disciplinei pe care o predă;  

• promovarea spiritului ştiinţific;  

• propagarea culturii stiintifice.  

Etica profesională şi cerinţele de a se autoperfecţiona continuu impun :  

• capacitate de autoorganizare;  

• mentalitate deschisă şi disponibilitate de a observa şi studia comparativ diferite sisteme şi 

practici scolare din lume;  

• atitudine experimentală, în vederea perfecţionării continue a metodologiei şi a stilului 

personal de predare;  

• aşezarea intereselor copiilor încredinţaţi spre educaţie deasupra oricăror alte interese.  

Toate aceste calităţi necesare unui profesor sunt de natură să sugereze faptul că profesia didactică 

solicită persoane atent selecţionate şi care vor avea nevoie de o îndelungată perioadă de formare 

profesională şi ca personalitate. Poeţii, şi adeseori marii gânditori – pedagogi, vorbind în mod 

figurant, le-au adus cele mai frumoase elogii. Au fost numiţi făuritori de suflete, creatori de 

valori, luminatori sau apostoli ai poporului, învăţători ai neamului.Acesta este rolul cel mai 

frumos şi cel mai compatibil cu misiunea dascălului 
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ARGUMENT: 

ADHD nu este o problemă doar pentru cei care suferă de această tulburare ci şi pentru 

persoanele importante din anturajul lor (mai ales pentru părinţi, profesori) datarită caracterului 

cronic şi implicaţiilor în funcţionarea cognitivă şi socială. Adaptarea curriculară în cazul elevilor cu 

ADHD este deosebit de importantă deoarece ignorarea dificultăţilor prezentate de aceşti copii în 

plan academic, social şi al integrării pot conduce la abandon şcolar, inadaptare socială sau tulburări 

emoţionale. 

Ideea acestui studiu a aparut in urma unui curs de formare pe problematica elevilor cu 

ADHD, initiat de catre ISJ Constanta, in cadrul caruia  s-au dezbatut cazuri concrete de integrare a 

elevilor cu ADHD. Ne-am hotarat sa studiem aspect legate  de adaptarea curriculara, incercand sa 

gasim impreuna noi metode de adaptare curriculare şi strategii de comunicare cu respectivii elevi şi 

cu întreaga clasă. 

OBIECTIVE: 

 Îmbunătăţirea  rezultatelor la învăţătură la elevii diagnosticaţi cu hiperactivitate şi 

deficit de atenţie. 

 Adaptarea curriculara 

 Controlul/ limitarea comportamentului impulsiv şi agresiv în timpul orelor de curs. 

 Diminuarea distragerii atenţiei în vederea îmbunătăţirii concentrării asupra sarcinilor 

şcolare. 

 Focalizarea energiei în scopuri creative. 

PREZENTAREA SITUATIEI DE COMUNICARE 

    In ultimii doi ani scolari, în calitate de  profesori pentru invatamant primar, am avut in 

clasele pe care le coordonam elevi diagnosticati cu ADHD sau/si tulburari de comportament. 

     Manifestările acestora tulburau adeseori activitatea întregii clase. Acesti subiecti sunt  

extrem de agitati, refuza sarcinile de învăţare, îi distrag de la activităţile şcolare şi pe colegii săi. 

Unii se trântesc pe jos, se întind pe bănci în timpul activităţilor, vorbesc urât, trec rapid de la o stare 

emoţională la alta. Comportamentul lor poate fi preluat si de alti elevi din clasa. 

FUNDAMENTARE STIINTIFICA: 

 Ce este ADHD şi cum îl putem identifica? 

     ADHD reprezintă abrevierea în limba engleză a “Attention Deficit Hyperactivity Disorder”, 

o tulburare de tip comportamental care apare tot mai frecvent ca diagnostic pentru copii şi 

adolescenţi. În 1902, medicul englez George Still a prezentat într-o serie de conferinţe ceea ce este 

considerat în prezent a fi prima descriere modernă a variatelor simptome care sunt associate cu ceea 

ce astăzi numim ADHD. Doctorul Still a prezentat rezultatele studiului său asupra unui grup de 20 

copii pe care i-a întâlnit pe parcursul practicii sale,copii care, cu toate că nu prezentau probleme ale 

intelectului sau deficit inteligenţă aveau-pentru a utilize sintagmele propuse de Still-un deficit  de 

“voinţă inhibitorie” sau un “defect morbid al controlului moral” asupra propriului comportament. 

De la acest moment studiile au avansat, fiind stimulate în special în Statele Unite, dar creşterea 

explozivă a cazurilor diagnosticate în întreaga lume au provocat, în special în a doua decadă a 

secolului trecut, o atenţie specială acordată de specialiştidin domeniul medical şi al ştiinţelr sociale 

asupra acestui sindrom. 
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    În prefaţa cărţii “Ritalin Nation”, Richard DeGrandpre aminteşte un studiu Gallup realizat în 

anii 1940 printre cadrele didactice asupra principalelor problem de disciplină cu care se confruntă. 

A reieşit atunci că principalele două probleme  erau nerespectarea rândului şi mestecatul gumei în 

sala de clasă. Evident, o schimbare majoră este întâlnită în present în şcolile modern, indifferent de 

continental sau ţara pe care o avem în vedere. Motivele creşterii explozive a comportamentului 

hiperactiv pot fi identificate în schimbarea radical a tipului de cultură în care trăim, a alimentaţiei, a 

educaţiei şi poate a eredităţii. Dar indifferent de cauza identificată este evident faptul că asistăm la o 

creştere a cazurilor de ADHD şi potenţial ADHD şi orice părinte şi educator responsabil trebuie să 

caute şi să aplice active soluţiile pe care le are la îndemână pentru prevenirea şi controlul 

simptomelor de acest tip, atunci când ele nu apar. 

     Sindromul deficitului de atenţie cu hiperactivitate - sau ADHD – reprezintă tot mai mult o 

problemă de sănătate publică, efectele abordarii neadecvate având implicaţii semnificative pe plan 

personal şi social. Copiii cu ADHD au  frecevnt dificultati pe termen lung în planul performanţelor 

academice, a realizărilor vocaţionale şi a dezvoltării social-emoţionale, elemente care au la rîndul 

lor un impact semnificativ asupra familiei, colegilor, şcolii şi societăţii. Cu toate că nu există un 

consens asupra modalităţilor de tratament medical, este general acceptat faptul că aceste efecte pot 

fi evitate în mare măsură prin abordarea simptomatologiei specifice cu metode adecvate 

problemelor specifice ADHD, personalităţii şi contextului individului. În prezent, copiii 

diagnosticaţi sau cu potenţial ADHD sunt asistaţi prin intervenţii educaţionale, terapii psiho-

comportamentale (controlul comportamentului, tratament şi sprijin/asistenţă psihologică) şi 

tratament medical. 

       Copiii cu ADHD prezintă de regulă un tip de comportament care a fost clasificat de 

specialăşti în două categorii principale: slaba capacitate de concentrare a atenţiei şi control redus al 

impulsivitatii, hiperactivitate. Urmare a acestor diferenţieri trei subcategorii ale acestei disfuncţii au 

fost propuse de Asociaţia Americană de Psihiatrie în cea de-a patra ediţie a Manualului de Statistică 

şi Diagnostic a Tulburărilor Mentale:predominant neatent, predominant impulsive hiperactiv, şi 

tipurile combinate. Acest manual oferă criteriile conform cărora o persoană trebuie să manifeste un 

set clar de caracteristici pentru a fi diagnosticat clinic ca având ADHD. 

 Prezenţa timpurie. Cel puţin unul dintre simptome s-a manifestat clar şi constant înaintea 

vârstei de 7 ani. 

 Gravitatea. Comportamentul reclamat trebuie să fie clar manifestat mai frecvent la copilul 

analizat decât la alţi copii aflaţi în acelaşi stadiu de dezvoltare. 

 Durata. Simptomele trebuie să fie manifestate cu cel puţin şase luni înaintea evaluării 

pentru a fi luate în consideraţie. 

 Contextul. Simptomele trebuie să fie manifeste în minim doua contexte diferite de viata. 

 Impactul specific. Simptomele reclamate trebuie să aibă un impact negativ asupra vieţii 

sociale/performanţelor şcolare ale copilului. 

Criteriile pentru Sindromul Deficitului de Atenţie/ Hiperactivitate  (ADHD)                                                          
Conform DSM-IV, o persoană trebuie să manifeste simptomele din categoria 1 sau 2: 

 Şase (sau mai multe) din următoarele simptome ale lipsei de atenţie care persistă de cel 

puţin 6 luni la un nivel care relevă inadaptare sau inconsistenţa cu nivel de dezvoltare corespunzător 

vârstei. 

1. Lipsa atenţiei 

- Deseori nu reuşeşte să fie atentă la detalii sau face greşeli din neglijenţă la teme, lucru sau 

în alte activităţi. 

- Are deseori dificultăţi în concentrarea atenţiei în sarcinile de lucru sau la joacă. 

- Deseori nu ascultă, nu este atent atunci când i se vorbeşte direct. 

- Deseori nu urmează instrucţiunile şi nu reuşeşte să termine temele şcolare (dar nu datorită 

unui comportament opoziţional sau a incapacităţii de a înţelege instrucţiunile) 

- Are deseori dificultăţi în organizarea sarcinilor şi activităţilor. 

- Deseori evită, refuză, ezită sau manifestă neplăcere în angajarea unor sarcini de lucru care 

presupun un efort mental susţinut (cum ar fi temele în clasă sau temele pentru acasă). 



 

51 
 

- Pierde deseori lucruri necesare îndeplinirii sarcinilor sau activităţilor (ex. caietele, 

instrumentele de scris, manualele etc.). 

- Este deseori distras de stimuli externimarginali. 

- Uită des, în activităţile cotidiene. 

 Şase (sau mai multe) din următoarele simptome ale hiperactivităţii/impulsivităţii care 

persistă de cel puţin 6 luni la un nivel care relevă inadaptare sau inconsistenţa cu nivel de dezvoltare 

corespunzător vârstei. 

2. Hiperactivitatea 

- Se joacă cu mâinile deseori sau se mişcă permanent în scaun. 

- Deseori părăseşte scaunul său în sala de clasă (sau în alte situaţii). 

- Deseori se caţără sau aleargă atunci când acest lucru nu este permis/potrivit contextului. 

- Are deseori probleme în a se angaja în linişte în activităţile de petrecere a timpului liber. 

- Pare a fi permanent “pe picior de plecare”  sau se comport deseori ca şi cum ar fi  

“propulsat de un motor”. 

- Vorbeşte deseori excesiv. 

- Impulsivitatea 

- Deseori se repede cu răspunsuri înainte ca întrebările să fie complet formulate. 

- Are deseori dificultăţi în a-şi aştepta rândul. 

- Deseori întrerupe activitatile altora (ex. intră brusc în conversaţiile sau jocurile altora). 

- Unele simptome ale hiperactivităţii/impulsivităţii sau lipsei de atenţie au apărut înaintea 

vârstei de 7 ani. 

- Unele probleme cauzate de simptome apar în două sau mai multe contexte (ex: la şcoală şi 

acasă). 

- Trebuie să fie evidenţe clinice clare ale unor efecte deteriorative în planul funcţionării 

sociale, şcolare sau ocupaţionale. 

Se constată următoarele forme clinice prezente:  

 Tipul combinat: îndeplineşte criteriile A1 şi A2 

 Tipul predominant cu inatenţie: ADD: îndeplineşte criteriile A1 şi nu pe cele A2 

 Tipul predominant cu hiperactivitate: îndeplineste criteriile A2 şi nu pe cele A1. 

      Copiii cu ADHD manifesta deseori incapacitatea de a sta liniştiţi (agitaţia în timpul orelor de 

curs este  de multe ori o primă sursă a dificultatilor pe care ei le au în şcoală), de a fi atenţi la lecţiile 

predate şi la sarcinile de învăţare şi sunt tributari consecinţelor acestui tip de comportament 

indezirabil în cadrul culturii şcolare. 

      Dificultatile care ţin de performanţele şcolare şi de raportarea la normele de  interacţiune 

sociala pot determina efecte pe termen îndelungat, afectând uneori întreaga viaţă a individului. 

Aceşti copii sunt frecvent marginalizaţi de către colegi şi  de catre cadrele didactice, ca urmare a 

dificultatilor privind colaborarea in contextul scolar precum si a mediatizarii necorespunzatoare a 

acestui diagnostic, fapt ce a atras dupa sine o intelegere necorespunzatoare a dificultatilor specifice 

ADHD si atitudini stigmatizante din partea celorlati. 

       Necesitatea abordarii terapeutice corespunzatoare si, eventual, a celei medicamentoase se 

justifica prin faptul ca copiii diagnosticati cu ADHD sunt expuşi unor riscuri ridicate privind  

marginalizarea socială, au un risc mai mare de accidente, sunt mai expuşi violenţelor în grupul de 

prieteni (atât ca agresori cât şi ca victime), eşec şcolar, delincvenţă juvenilă, consum de alcool sau 

droguri si, uneori, comportamente antisociale. 

        Experienţa şcolară este deseori o provocare extrem de dificilă pentru elevii cu ADHD. Ei 

sunt de regulă identificaţi rapid şi etichetaţi ca “elevi problemă” prin prisma dificultatilor 

manifestate in respectarea regulilor din  şcoli sau de a se concentra asupra sarcinilor de lucru din 

clasă. 

  Nu întotdeauna copiii care au un diagnostic din clasa ADHD au performanţe şcolare slabe: 

ex; cei cu ADHD forma predominant hiperkinetică pot avea rezultate foarte bune la sarcinile 

academice şi să manifeste dificultăţi mari privind impulsivitatea/hiperactivitatea; pe când cei cu 
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ADD pot fi elevi exemplari privind conduita în clasă dar nu reuşesc să aibă rezultate prea bune la 

sarcinile de învăţare. 

ANALIZA ADAPTARII CURRICULARE 

În afara simptomatologiei specifice, copiii cu ADHD, de multe ori, prezintă şi alte probleme 

asociate: dificultăţì de învăţare, tulburări de limbaj, anxietate, tulburări emoţionale, tulburări ale 

controlului motor şi perceptiv-vizual, ticuri etc. 

Deşi ADHD nu interferează cu capacitatea de învăţare, copiii cu acest sindrom prezintă de 

multe ori dificultăti legate de randamentul şcolar, deoarece atenţia şi controlul impulsurilor sunt 

cerinţe importante pentru succesul şcolar. 

Cerinţele educative speciale ale copiilor cu ADHD: 

1. Necesitatea exersării deprinderilor de a-şi concentra şi menţine antenţia; 

2. Necesitatea dezvoltării deprinderilor de rezolvare de probleme plecând de la următoarele 

premize: 

- prezentarea problemei într-o formă clară şi structurată; 

- încurajarea elevului să citească de mai multe ori cerinţa, înainte să înceapă rezolvarea ei, 

pentru a fi sigur că a înţeles bine; 

- i se cere elevului să citească cu voce tare cerinţa, pentru a ne asigura că este concentrat şi 

ca urmează corect paşii; 

- încurajarea să se amuze de propriile erori şi să înveţe să se autocorecteze fără a se 

demoraliza. 

3. Necesitatea antrenării deprinderilor de competenţe sociale; 

4. Stimularea comportamentului asertiv pentru a-i creşte autostima; 

5. Necesitatea dezvoltăii autoinstruirii (prin tehnici cognitiv-comportametale) pentru 

creşterea capacităţii de autocontrol; 

6. Necesitatea stabilirii unor contracte sau acorduri între copii sau adolescenţi şi părinţi şi 

profesori cu scopul de a îmbunătăţi atmosfera în familie şi în clasă. 

Adaptări metodologice generale 
1. Aşezarea elevului în prima bacă din rând, departe de fereastră sau de alte elemente care-i pot 

distrage atenţia. 

Acest lucru va reduce posibilitatea ca alţi stimuli să-i distragă atenţia vizual sau auditiv de la 

activitatea pe care o realizează în fiecare moment. Dacă elevul este plasat în rândurile din spate vor 

fi în câmpul său viziual colegii săi, a căror comportament sau comentarii îi pot distrage atenţia de la 

profesor sau sarcină. La fel se întâmplă dacă este aşezat în apropierea unei ferestre sau culoar, 

datorită zgomotelor sau stimulilor vizuali . 

Atât elevul hiperactiv cât şi cel inatent are dificultăţi să îşi menţină sau să îşi concentreze atenţia 

asupra sarcinii sau stimulilor relevanţi în comparaţie cu colegii săi . De aceea prin aşezarea lui 

aproape de profesor poate ajutat mai uşor 

2. Asigurarea înţelegerii explicaţiilor sau instrucţiunilor pentru a îndeplini sarcinile. Amintiţi-vă că 

elevul cu ADHD nu este neapărat un elev cu deficit intelectual. Abilitatea lui de raţionament este 

bună, cu excepţia cazurilor specifice. Prin urmare, dacă nu înţelege o explicaţie sau nu urmează o 

instrucţiune va fi din cauza dificultăţilor de a acorda atenţia necesară expunerii profesorului.  

Pentru a rezolva aceste probleme, cadrele didactice pot stabili ca rutină următoarele: 

 Explicaţiile la clasă trebuie să conţină termeni adecvaţi pentru nivelul lor. Încercaţi să 

folosiţi propoziţii scurte, iar în cazurile în care expunerea este mai lungă, repetaţi de mai multe ori 

aspectele fundamentale ale acesteia; 

 În timpul explicaţìilor sau instrucţiunilor stabiliţì de multe ori contactul vizual cu elevul, 

acest lucru va facilita să-şi păstreze atenţia asupra dumneavoastră sau la ceea ce spuneţi; 

 După terminarea explicaţiilor sau instrucţiunilor, rugaţi elevul să repete ceea ce a înţeles. 

Ajutaţì-l să formuleze acele aspecte pe care nu le poate repetata, fie pentru că nu a înţeles, fie pentru 

că nu a fost suficient de atent. 
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 Faceţi acest lucru de fiecare dată când explicaţi sau daţi instrucţiuni elevilor. Procedând 

aşa, după câteva ori, elevul va anticipa că trebuie să repete şi acest lucru va acţiona ca un factor care 

va contribui la susţinerea şi concentrarea atenţiei direct asupra explicaţiilor sau instrucţiunilor. 

 Odată ce i-aţi consolidat obiceiul de a participa cu atenţie la explicaţiile dumneavoastră, 

puteţì reduce solitările de a repeta/ reformula cerinţele; acest lucru trebuie făcut intermitent, fără a 

urma un model specific pe care elevii l-ar putea identifica. 

3. Permiteţi elevului hiperactiv să se deplaseze prin clasă la intervale regulate; Nu trebuie să 

uităm faptul că aceşti elevi au dificultăţì în a sta liniştiţi sau în a lucra în linişte. Elevul poate fi 

numit "elev de serviciu” sau „asistent" şi i se încredinţează anumite sarcini, care să-i permită 

mobilitatea în sala de clasă. Trebuie să fim atenţi  atunci când elevul arată agitaţie, nervozitate, 

momente în care fie îi punem intrebari, fie îi dăm o sarcină care implică necesitatea de a vorbi cu 

alţii sau să se mişte. 

II. Adaptări metodologice ale obiectivelor educaţionale 

 Elevii cu ADHD prezintă dificultăti în învăţarea şi consolidarea cunoştinţelor 

corespunzătoare fiecărui nivel curricular faţă de restul colegilor lor. Astfel, de multe ori acumulează 

întârzieri importante, făcând dificil / imposibil pentru ei să urmeze programa de cursuri mai târziu. 

Pentru a sprijini progresul academic al acestor elevi, se recomandă ca profesorul să stabilească 

obiectivele-cheie pe care elevul trebuie să le realizeze progresiv dobândind cunoştinţele necesare 

pentru nivelul următor. Performanţa lor va fi direcţionată spre atingerea acestor obiective 

fundamentale şi mai apoi a celor considerate „secundare”; 

 Planifacarea obiectilor de atins, trebuie şi ea diferenţiată pentru copiii cu ADHD, 

prevăzându-se mai mult timp pentru realizarea lor; 

 Obiectivele sabilite trebuie să fie simplificate (atunci când este posibil), reducându-se din 

complexitate; în funcţie de natura obiectivelor, se recomandă şi dividirea lor pe părţi. 

III. Adaptări metodologice pentru realizarea sarcinilor 

 Adaptarea timpului necesar îndeplinirii sarcinilor în clasă. În cazul elevului hiperactiv se 

ţine cont de caracteristicile sale, el având nevoie să i se permită distragerea de la sarcină la intervale 

scurte de timp. Dacă elevul are dezvoltate abilităţile de reglare a atenţiei, aceste distrageri vor fi 

scurte, dar dacă nu, distragerile tind să fie destul de lungi încât fac imposibilă executarea sarcinilor 

în timpul alocat pentru elevii nehiperactivi. Pe de altă parte, elevul inatent este lent atât în realizarea 

sarcinilor cognitive cât şi a celor motorii şi, prin urmare, are nevoie de mai mult timp decât ceilalţi 

elevi pentru a îndeplini aceleaşi sarcini. Astfel, luând în considerare această situaţie, ţineţi seama de 

timpul disponibil pentru a efectua sarcinile şi de importanţa extinderii timpului pentru elevii cu 

tulburări de deficit de atenţie. Puteţi face acest lucru în moduri diferite în funcţie de nivelul 

curriculum-ului şi caracteristicile elevilor. 

 Adaptarea numărului de sarcini atât în clasă cât şi la domiciliu. Având în vedere 

consideraţiile de la punctul precedent, se impune elevilor cu deficit de atenţie un număr inferior de 

sarcini faţă`de cel considerat adecvat pentru restul elevilor. Puteţi utiliza, de asemenea, o strategie 

diferită: propuneţi un număr minim de sarcini pentru tot grupul, exprimându-vă satisfacţia în cazul 

în care numărul de sarcini a fost îndeplinit, şi apoi propuneţi sarcini suplimentare opţionale a căror 

finalizare este voluntară şi care le poate îmbunătăţi calificativul. Pentru că sunt opţionale, elevii cu 

deficit de atenţie nu se vor simţi incapabili să o facă şi, în funcţie de abilităţile lor, le vor realiza pe 

cele posibile; 

 Adaptaţì criteriile de calitate de executare a sarcinilor. Elevii hiperactivi şi inactivi au 

presipoziţia de a face greşeli foarte uşor în executarea sarcinilor, din cauza lipsei de atenţie 

susţinută. Prin urmare, pentru a încuraja motivarea realizări sarcinii şi calitatea rezultatului, 

propuneţi pentru fiecare tip de activitate un standard de calitate minim, pe care să-l consideraţi 

mulţumitor, şi apoi alte criterii progresive de calitate, cu care îşi poate îmbunătăţi scorul. Puteţi face 

acelaşi lucru cu alţi elevi din clasă dacă credeţi că acest lucru i-ar putea influenţa în mod negativ pe 

ceilalţi; 



 

54 
 

 Utilizaţi strategii atenţionale în timpul realizării sarcinii. Deseori, elevii hiperactivi şi 

inatenţi încep executarea sarcinilor, fără suficientă atenţie şi cu dificultăţi în selectarea elementelor 

relevante ceea ce conduce la greşeli, deşi au competenţele cognitive necesare pentru a îndeplini cu 

succes sarcina. Pentru a face faţă acestei eventualităţi, pe lângă instrucţiuni, ajutaţi-l în realizarea 

sarcinii prin atenţionări de genul: „ fii atent aici”, „observă că ceea ce tebuie să faci este să...”, „nu 

trebuie să faci ...” etc. În orice caz, ajutorul oferit elevului trebuie să fie exclusiv atenţional. 

IV. Adaptarea procesului de evaluare 

 Realizarea unei evaluări diferenţiate implică folosirea unor metode şi materiale adecvate 

problemelor manifestate de elevi, ceea ce nu înseamnă că elevul respectiv este tratat diferenţial (de 

ex. dacă în cazul unui elev cu deficienţe vizuale sunt folosite metode diferite de evaluare, şi în cazul 

celui cu ADHD se impun metode diferenţiate).; 

 Necesitatea reducerii timpului de evaluare. La un elev hiperactiv curba de oboseala 

atenţională este mult mai scurtă decât la cel non-hiperactiv, şi, prin urmare, în cadrul sesiunilor de 

evaluare mai mari de 30 de minute, atenţia este redusă în mod semnificativ şi astfel şi performanţa. 

Durata evaluării poate fi adaptată astfel:  

o proiectarea a două sesiuni în momente ale zile diferite sau  

o se propune o evaluare de sesiuni mai scurte, pentru întregul grup;  

o evaluarea orală, într-un cadru privat;  

o evitarea evaluării acestor elevi printr-o evaluare formală, preferându-se proceduri de 

evaluare continuă; 

 Reduceţi numărul de întrebări sau exerciţii; acesta este un alt mod de a reduce timpul de 

evaluare. În cazul în care numărul cerinţelor este mai mic, timpul necesar pentru a le efectua este 

scurtat. Astfel, copiii inatenţi vor avea timp să le rezolve în 50 de minute. 

 Rolul important al profesorilor influenţează în mod direct procesul de formare a elevilor, 

el nu joacă doar un rol de mediator în procesul de învăţare, ci contribuie şi la normalizarea vieţii 

elevilor în şcoală, prin ajustarea procesului de învăţare la nevoile lor. De asemenea, prin 

demersurile de adaptare ale procesului educaţional la cerinţele elevilor, este facilitată integrarea lor, 

atât în şcoală şi în clasă cât şi în mediul lor social. 

ANALIZA SITUAȚIEI DE COMUNICARE 

      Cercetările comportamentale au arătat că, dacă vrei să încurajezi un anumit comportament, 

în vederea repetării lui, coordonarea încurajării este foarte importantă. Spre exemplu, dacă subiectul 

care nu ascultă de obicei, începe să facă o sarcină pe care tocmai i-am dat-o, este mult mai probabil 

ca el să facă acest lucru dacă il laud imediat. De asemeni, dacă a avut un comportament 

necorespunzător şi ar fi necesară aplicarea metodei „time-out”, este important să respectăm câteva 

criterii esenţiale: time-out-ul se aplica doar în anumite contexte, se acordă maxim un minut pentru 

un an de vârstă, se stabileşte un loc pentru time-out care este valabil pentru orice copil din clasă, 

este de preferat ca în această situaţie copilul care este în time-out să aibă posibilitatea să-şi 

autoregleze starea emoţională ce a condus la comportamentul nepotrivit. 

       Se va evita folosirea etichetelor şi a tratamentului diferenţial în funcţie de diagnostic. Se va 

avea în vedere că  o consecinţă este adresată unui comportament şi nu unui copil anume. Cu cât este 

mai scurt intervalul de timp dintre comportamentul pe care l-am constat şi răspunsul nostru 

(recompensă sau consecinţă), cu atât mai mare va fi asocierea între cele două lucruri în mintea 

copilului, având astfel un impact mai mare asupra comportamentului lui. 

       Elevul studiat se mişcă mai repede, este mai activă, dar mai puţin productivă, trebuie 

antrenată în permanenţă, are nevoie de stimuli puternici pentru a i se capta atenţia. Din această 

cauză, mesajele normale de laudă sau de avertizare cu privire la o consecinţă nu vor trece de 

“bariera de interes” De aceea a fost util ca în timpul comunicării cu ea să stabilim contactul vizual, 

să i se puna mâna pe umăr sau să se ridice puţin vocea, să se moduleze. Mesajul transmis astfel a 

fost mai evident şi a captat mai mult atenţia. Utilizarea unor tehnici actoriceşti, exagerarea 

mesajului transmis, gesturile mâinilor ajută la influenţarea comportamentului copilului. 

          Pentru a stabili o bună comunicare cu elevul cu ADHD a trebuit să urmam următorii paşi: 
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 Să observam ce consideră acestia că reprezintă o recompensă. Am făcut o listă cu acestea 

(timp petrecut la calculator, să deseneze, activităţi extraşcolare, serbări etc la care să primească roluri 

care să o aducă în prim plan). Am observat când şi în ce situaţie acest copil nu reuseste să rămână în 

sarcină sau  are  un comportament necorespunzător. 

 Am început un regim de laude pentru răspunsurile cooperante la instucţiunile cadrului 

didactic. De exemplu: “Bravo! Te-ai apucat să rezolvi imediat dupa ce am formulat sarcina! Pe 

parcursul rezolvării  sarcinii am revenit la copil cam la un minut.Am repetat încurajările pe tot 

parcursul rezolvării sarcinii. Frecvenţa laudelor a fost redusă gradual, în timp. Regimul laudelor a 

făcut să crească receptivitatea atât faţă de mine, cât şi de sarcinile date. 

 Acelaşi principiu al acţiunii cu caracter imediat a fost utilizat şi când au fost invocate 

consecinţele pentru faptul că eleva nu a colaborat corespunzător la sarcinile/regulile pe care le-am 

dat la clasă. Nu am aşteptat să apară comportamente mai grave. Eleva a fost învăţată să răspundă 

cooperant la instucţiuni de rutină. Dacă primea o sarcină şi nu primeam niciun răspuns în 

aproximativ 5 secunde, primea un mesaj clar prin care îi aminteam  că, consecinţa pentru 

neangajarea în sarcina sau nerespectarea regulii clasei este pierderea recompensei. Dacă nu reuşea 

nici acum complierea la regula/ sarcina, aplicam imediat consecinţa (privarea de o activitate plăcută, 

pierderea de puncte pentru obţinerea unui privilegiu, aşezarea pe scaunul de izolare etc) 

FORMULAREA DE SOLUȚII 

În cazul comunicării cu elevii cu ADHD s-au dovedit utile următoarele soluţii: 

1.Mai puţine cuvinte şi mai multă acţiune- deşi cuvintele pot avea un impact emoţional 

deosebit asupra copiilor, ele au un impact mai limitat la copiii cu deficit de atentie. De aceea ori de 

câte ori e posibil trebuie să urmăm cuvintele de acţiuni şi să susţinem tot ceea ce spunem prin 

acţiuni.Când lăudăm copilul pentru un comportament corespunzator, folosim gesturile, modularea 

intonaţiei vocii, o atingere pe umăr pentru a ajuta la transmiterea mesajului. Când copilul are un 

comportament neadecvat se recomandă a se explica de ce acel comportament este greşit înainte ca 

respectivului copil să i se aplice consecinţele. 

2. Utilizarea afirmaţiilor pozitive înaintea celor negative – acest lucru este deosebit de 

important în câştigarea încrederii copiilor care suferă de ADHD şi nu numai. Utilizarea excesivă a 

consecinţelor sau a afirmaţiilor negative, fără a avea un context solid şi acceptare poate duce la 

obţinerea unei cooperări de suprafaţă, de scurtă durată, dar pe termen lung, va promova apariţia de 

resentimente şi de sfidare, în locul cooperării. 

3.Acordarea recompenselor şi aplicarea consecinţelor în mod consecvent – numai aplicarea 

consecventa de recompense şi consecinţe va avea un impact durabil şi va creşte gradul de cooperare 

şi autocontrol în clasă a acestor copii. Chiar dacă schimbările ni se par minimale sau inexiste în 

urma aplicării recompenselor şi consecinţelor, de-a lungul mai multor lecţii rezultatele se vor face 

remarcate. 

4. Limitarea distragerii atenţiei.  

Elevul cu ADHD este recomandat să lucreze în echipă; Se menține timp îndelungat în 

echipa în care a dat cele mai bune rezultate; 

 Cadrele didactice vor plasa elevul cu ADHD departe de sursele de distagere a atenției, cum sunt 

ferestrele, computerele, ușile; 

 Sarcinile de lucru să fie clare și punctuale, evitându-se sarcinile multiple și de lungă durată. 

5. Formularea sarcinilor pentru copiii cu ADHD. Copiii cu probleme atenţionale deseori nu 

percep cerinţele sau le uită la scurt timp după ce au fost enunţate. Primul pas pe care trebuie să-l 

facă profesorul este de a verifica dacă cerinţele au fost expuse eficient. Pentru a creşte probabilitatea 

ca o cerinţă să fie îndeplinită este important ca întotdeauna să formulăm o singură cerinţă şi să 

aşteptăm cu următoarea până ce prima este îndeplinită. 

       Cadrul didactic va fi atent ca atunci când formulează o cerinţă să aibă atenţia elevului. Dacă 

copilul nu îl priveşte, el poate să îl determine să o facă prin apelarea lui. Acest procedeu ar trebui 

discutat şi cu copilul pentru ca acesta să privească acest gest ca pe un ajutor şi nu ca pe o 

ameninţare. 

În timpul orelor de curs trebuie avut în vedere următoarele aspecte: 
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 Formularea cerinţelor numai dacă le putem impune în situaţia respectivă; 

 Formularea doar a unei singure cerinţe; 

 Elevul să fie atent atunci când i se adresează cerinţa; 

 Dacă este posibil, rugăm copilul să repete cerinţa; 

 Rămânem în apropierea copilului pentru a ne asigura că acesta realizează ceea ce i s-a cerut. 
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Premise teoretice 

1.1. Definirea conceptului de agresivitate 

Potrivit unei formule elaborate de către savantul englez W. Hamilton, rezultă că 

interacţiunea agresivă se dovedeşte a fi cea mai nerentabilă pentru indivizi, iar cea mai avantajoasă 

este interacţiunea cooperantă. Agresivitatea, cu toate meritele pe care, trebuie să recunoaştem, le-a 

avut pe parcursul evoluţiei omului ca specie, a fost, totuşi, şi rămâne una din cele mai neplăcute şi 
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mai dăunătoare forme de manifestare a comportamentului uman. Agresivitatea este şi va fi acel 

element al firii umane a cărui dezrădăcinare şi minimalizare va reprezenta un proces dificil şi 

îndelungat, dar atât de necesar pentru noi toţi. De soluţionarea acestei probleme va depinde în cele 

din urmă însăşi existenţa omenirii, deoarece în condiţiile ameninţării declanşării unui război 

nuclear, care este tot o formă de agresiune, pericolul e prea mare şi, din păcate, prea real pentru a nu 

i se acorda cea mai serioasă atenţie. 

În ce priveşte încercările de definire, analiză şi interpretare a agresivităţii de către specialişti, 

nu numai că nu întâlnim un consens mai general dar se pare că evantaiul punctelor de vedere 

exprimate este mai mare decât în cazul altor fenomene psihologice. 

Agresivitatea este o noţiune ce derivă din latinescul agressio care înseamnă a ataca. Este 

deci, o stare a sistemului psihofiziologic prin care persoana răspunde printr-un ansamblu de condiţii 

ostile în plan conştient, inconştient şi fantasmatic, cu scopul distrugerii, degradării, constrângerii, 

negării sau umilirii unei fiinţe pe care agresorul le simte ca atare şi reprezintă pentru el o provocare 

(Păunescu). 

Dicţionarul Wallman defineşte agresivitatea ca fiind tendinţa de a arăta ostilitate prin 

manifestare de acte agresive; tendinţa de a depăşi opoziţiile întâlnite; tendinţa de autoafirmare prin 

promovarea neabătută a propriilor interese; hiperenergie în atitudini şi reacţii; tendinţa permanentă  

de dominare în grupul social sau comunitate. 

Aşadar, agresivitatea exprimă însuşirea de a fi agresiv – comportamentul caracterizat prin 

acte de atac, de opunere categorică, tendinţa de distrugere. Conduitele agresive sunt sancţionabile 

deoarece provoacă suferinţe. Există forme de agresivitate contorsionate spre sine însuşi ca şi forme 

latente şi exprimate ale agresivităţii. 

În Dicţionar enciclopedic de psihiatrie, C. Gorgos defineşte agresivitatea ca „ansamblu de 

conduite ostile care se pot manifesta în plan conştient, inconştient sau fantasmatic în scopul di-

strugerii, degradării, constrângerii, negării sau umilirii unei persoane, unui obiect investit cu 

semnificaţie socială sau orientate spre propria persoană (autoagresivitate), cum sunt conduitele 

autodistructive întâlnite în unele tulburări psihice sau chiar în afara lor (suicidul raţional)”  

Majoritatea psihologilor sociali sunt de acord în a spune despre agresiune că este un 

comportament efectuat cu intenţia de a face rău, de a cauza prejudiciu unei alte persoane(cf J. Ph. 

Leyens, Psychologie sociale) . Prejudiciul, vătămarea – psihologică sau fizică – care este căutată 

poate să îmbrace forme diverse: furtul, asasinatul, umilirea, privarea de o recompensă anticipată etc. 

Ea poate fi, de asemenea, dorită fie doar pentru ea însăşi, fie ca mijloc în vederea atingerii altui 

scop. În primul caz, spunem despre agresiune că este ostilă (angry aggression), în cel de-al doilea 

caz ea este instrumentală. O formă particulară de agresiune instrumentală o constituie ceea ce 

Levine şi Campbell numesc „conflict realistic de grup”. Acesta apare atunci când anumite grupuri 

sociale, de dimensiuni diferite, intră în competiţie pentru o resursă de existenţă limitată (P. Iluţ) 

Potrivit Dicţionarului de Psihologie Larousse (1995), agresivitatea este definită ca tendinţa 

de atacare a integrităţii fizice sau psihice a unei alte fiinţe vii. 

De asemenea agresivitatea poate fi considerată a fi “o caracteristică a acelor forme de 

comportament orientate în sens distructiv în vederea producerii unor daune, fie ele materiale, moral-

psihologice sau mixte” (N. Mitrofan). 

Agresivitatea, care nu este întotdeauna sinonimă cu violenţa, se poate manifesta prin 

numeroase comportamente diferite. Ceea ce pentru unul este agresiune pentru altul nu; după cum 

este arab sau israelian, alb sau negru, miner sau student, învingător sau învins, termenul de agre-

siune poate căpăta o semnificaţie diferită. Trebuie să facem o distincţie între forme de agresiune 

acceptate şi socialmente legitimate şi altele care sunt  netolerate, numite antisociale. Agresiunea 

depinde astfel de judecata asupra caracterului adecvat sau nu al acestui comportament, caracter 

determinat de normele sau regulile culturale. Sprijinul normativ şi consecinţele benefice ale 

agresiunii în anumite circumstanţe sunt în măsură să confere legitimitate comportamentului agresiv. 

âO cercetare efectuată de Blumenthal şi colab.(1972), a evidenţiat sprijinul normativ al 

grupului în acte de agresiune. Unui eşantion de persoane li s-au prezentat cazuri de infracţiuni 

împotriva proprietăţii, dar care nu au cauzat nici o vătămare fizică personală, comise de trei 
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categorii de grupuri: studenţi albi, negrii implicaţi într-o rebeliune în ghetou şi vagabonzi. 

Întrebarea adresată subiecţilor era să se pronunţe asupra comporitamentului pe care să-l adopte 

poliţia: să nu facă nimic, să aresteze vinovaţii fără violenţă, să facă uz de bastoane dar nu şi de 

arme, să tragă fără însă să ucidă, să tragă pentru a ucide. Rezultatele obţinute au pus în evidenţă 

următoarele reacţii: pentru vagabonzi şi negrii, două treimi din subiecţii chestionaţi consideră că 

poliţia trebuie să facă uz de arme, dar fără să ucidă, iar o treime consideră că poliţia trebuie să facă 

uz de arme pentru a ucide. În ceea ce priveşte pe studenţi, 50% din subiecţii eşantionului cred că 

poliţia trebuie să facă uz de armue fără să ucidă şi numai 20%  aprobă folosirea de arme în vederea 

uciderii.  

Cât priveşte consecinţele benefice ale comportamentului agresiv se apreciază că într-un 

anumit număr de cazuri recurgerea la agresiune este legitimată prin faptul că este vorba de un 

mijloc de a atinge un scop, un obiectiv superior considerat ca fiind pozitiv de şi/sau pentru întreaga 

colectivitate.  Rezultă  din această afirmaţie că războiul de apărare poate fi apreciat ca o motivaţie 

transcendentă suficient de puternică pentru a ridica interdicţiile relative la exterminarea altuia. 

La rândul său, Alfred Adler (în lucrarea sa “Cunoaşterea  omului “, 1991) analizează  

trăsăturile  de  caracter  de  natură  agresivă, cum  ar  fi : vanitatea, invidia, avariţia, ura. El  aprecia  

că  agresivitatea  se  diminuează sau  se  anulează  prin  tranziţia de la afecte disociate (mânia, 

tristeţea, dezgustul, frica) la  afecte  asociate (bucuria, compasiunea ).  

Calea  cea  mai  importantă  pentru  înăbuşirea  agresivităţii  din  individ  o  constituie  

realizarea  unui  echilibru  interior  ce  presupune  dezvoltarea  autoreglajului  conştient, care  

favorizează  stăpânirea  şi  controlul  emoţiilor  şi  afectelor  violente (groaza, furia ), dominarea  

gândirii  asupra  instinctelor  şi  impulsurilor  primare, integrarea  tuturor  manifestărilor  

inconştientului  de  către  conştient.  

Dicţionarele şi vorbirea curentă nu stabilesc o diferenţă clară între agresivitate şi violenţă, 

ambii termeni fiind înţeleşi ca „un atac neprovocat sau utilizarea forţei în vederea agresionării 

partenerului”. Totuşi  la baza noţiunii de violenţă se găseşte ideea de forţă, ideea unei puteri 

naturale care se exercită asupra unui lucaru sau asupra altei persoane. Astfel noţiunea de violenţă se 

referă la utilizarea ilegitimă şi ilegală a forţei şi poate fi definită ca o conduită agresivă acută, 

caracterizată îndeosebi prin folosirea forţei fizic(Preda Delincvenţă juvenilă). În acest sens, 

violenţa este o formă particulară a forţei – forma puternică, accentuată a forţei – care se 

caracterizează prin recurgerea la mijloace fizice pentru a face rău altuia. Prin urmare, dacă un act 

agresiv poate prezenta forme violente dar şi nonviolente, noţiunea de violenţă se referă la un act 

agresiv care în desfăşurare îmbracă forma utilizării forţei, a constrângerii fizice, ea reprezentând 

una din formele majore de manifestare a agresivităţii. 

Rezumând putem spune că agresivitatea reprezintă tendinţa de a arăta ostilitate prin  

manifestarea  de  acte  agresive; tendinţa  de  a depăşi  opoziţiile  întâlnite; tendinţa  de  

autoafirmare  prin  promovarea  neabătută a propriilor  interese; hiperenergie în  atitudini şi reacţii; 

tendinţa  permanentă  de  dominare  în  grupul  social  sau  în  comunitate .  

1.2. Clasificarea comportamentelor agresive 

În literatura de specialitate există  mai  multe  criterii  de  grupare  a  comportamentelor  

agresive, şi  anume : conţinutul moral al comportamentului (agresivitate antisocială şi agresivitate 

prosocială); agresivitatea – mijloc sau scop (agresivitatea instrumentală; agresivitatea 

emoţională); după caracterul lor ofensiv sau defensiv: agresivitatea  ofensivă (agresivitatea în 

cadrul speciei; agresivitatea prădătoare); agresivitatea  defensivă (de apărare).  

Într-o tipologizare mai complexă, unii autori (Mitrofan, Zdrenghea, Butoi) iau in calcul mai 

multe criterii de clasificare.  

În funcţie de persoana care adoptă conduita agresivă:   

                 - agresivitatea tânărului si cea a adultului;   

                 - agresivitatea masculină si cea feminină;   

                 - agresivitatea individuală şi cea colectivă;   

                 - agresivitatea spontană şi cea premeditată.   
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În funcţie de mijloacele utilizate:   

                 - agresivitatea fizică si cea verbală;   

                 - agresivitatea directă asupra victimei si cea indirectă, prin intermediari.   

În funcţie de obiectivele urmărite:   

                 - agresivitatea orientată spre obţinerea unor beneficii;   

                 - agresivitatea orientată spre rănirea sau distrugerea victimei ori unor bunuri.   

În funcţie de forma de manifestare a agresivitatii:   

                  - agresivitatea violentă si cea nonviolentă;   

                  - agresivitatea latentă si agresivitatea manifestă. 

Forme de agresivitate verbală: 

a) Calomnia  este  cea  mai  agresivă  formă  verbală. Există, mai  întâi, selectarea  ţintei  

ce  presupune  acumularea  de  resentimente, de  poziţii  adversative, de  invidie, de  ură. Se  

produce  între  două  persoane  aflate  în  conflict, dar  poate  fi  şi  public  prin  presă, radio, zvonuri  

lansate  periodic  şi sistematic.  

b) Denigrarea  constă  în  preocuparea  celui  ce  o  manipulează  de  a  descoperi  acele  

trăsături  de  personalitate  sau  fapte, împrejurări, intenţii  cu  caracter  negativ  sau  peiorativ  ale  

adversarului  pe  care  le “îngroaşă”, le  denaturează  până  la  grotesc, dorind  să  obţină  o  

descalificare, o  compromitere  moral-socială  a  adversarului.  

c) Ironia  este  modalitatea  de  agresare  a  unei  situaţii, persoane, printr-un  joc  subtil  de  

inteligenţă, care  să  producă  obiectului  atacat  un  prejudiciu  ori  o  traumă  psihică. Ironia  

exprimă  o  personalitate  conflictuală  care  astfel  îşi  descarcă  potenţialul  agresiv  latent.  

d) Sarcasmul  este  forma  cea  mai  acută, mai  pertinentă şi  mai  traumatizantă  a  

agresivităţii  prin limbaj. Este  o  ironie “ muşcătoare “. Sarcasticului  îi  place  nu  numai  să  

rănească  verbal  victima, ci  şi  să  asiste  la  trăirea  durerii  de  către  aceasta. 

Privite din perspectiva scopului urmărit unele conduite agresive sunt orientate în direcţia 

producerii unui rău altei personae, în timp ce altele sunt orientate în direcţia demonstrării puterii 

agresorului (cf. Boulding, 1989) sau masculinităţii (cf. Segall, 1988). 

Agresivitatea manifestată la nivel interpersonal este prin excelenţă un fenomen psihosocial 

şi ca atare ridică problema coparticipării celor doi membri ai relaţiei conflictului (agresor-agresat). 

Însă, nu întotdeauna rolurile celor doi sunt aceleaşi şi exclusive – unul numai atacă, face rău, iar 

celălalt are sarcina numai de a suporta consecinţele directe şi indirecte ale agresivităţii. Un exemplu 

tipic îl constituie cuplul infractor-victimă. Astfel infractorul este persoana care comite o agresiune 

(atacă, loveşte, violează) asupra altei personae (victimă) care suportă consecinţele. Din această 

perspectivă putem spune că primul este vinovat şi al doilea complet nevinovat. În realitate lucrurile 

nu stau deloc aşa, în multe cazuri vina se împarte în doi, culminând cu situaţia în care victima poate 

să fie mai vinovată chiar decât infractorul (Mitrofan). 

1.3. Diferenţe de sex în comportamentul agresiv 

Diferenţele de sex în ceea ce priveşte comportamentul agresiv, adică bărbaţii sunt mai 

agresivi decât femeile? Statisticile în acest sens oferă răspuns pozitiv la această întrebare, autori 

precum Eagly şi Steffen au concluzionat că intr-adevăr este mult mai probabil ca bărbaţii să fie mai 

angajaţi decât femeile în agresivitatea deschisă. Această diferenţă poate să fie mai mică sau mai 

mare în funcţie de context(cf Mitrofan). 

De exemplu diferenţe de sex, privind adoptarea conduitei agresive s-au găsit a fi mai mari în 

studiile implicând forme non-fizice de agresivitate (agresare verbală, clasarea negativă a altora după 

anumiţi indicatori, etc.). Diferenţe mai mari au fost găsite în situaţiile în care agresivitatea pare să 

fie solicitată (roluri sociale).  

Baron şi Byrne, 1991, apreciază că diferenţele dintre sexe privind comportamentul agresiv 

depind în mare măsură de rolurile sociale şi de practicile de socializare. Dacă stereotipurile 

tradiţionale privind masculinitatea şi feminitatea continuă să descrească, diferenţele dintre sexe 

privind agresivitatea pot descreşte. Şi invers, dacă asemenea stereotipuri persistă sau se întăresc 

atunci diferenţele dintre sexe, privind agresivitatea vor creşte. 
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1.4. Comportament deviant 

După cum am văzut agresivitatea, ostilitatea nu trebuie confundate cu comportamentul 

deviant sau cu infracţionalitatea. Sunt comise multe infractiuni prin inacţiune, deci fără agresivitate. 

De cele mai multe ori însă comportamentul agresiv este violent şi duce la un comportament deviant, 

antisocial. Astfel devianţa  este o violare a normelor sociale, care constituie  ghidul 

comportamentului. Din aceste considerente, societatea etichetează  asemenea conduite ca având un 

caracter negativ, antisocial, de tip deviant şi le  condamnă. La acest comportament agresiv ne vom 

referi în continuarea lucrării. 

Dar ce este devianţa? Devianţa presupune o  tulburare de funcţionalitate a relaţiilor sociale; 

o diminuare a capacităţii de  adaptare socială a individului.  

Comportamentele deviante, în marea lor majoritate se învaţă prin imitaţie. Primele 

“succese” ale unor astfel de comportamente constituie nu numai gratificaţii, dar şi incitaţii pentru 

învăţare din partea celui care imită. 

Etiologia delincvenţei angajează numeroase teze, teorii, opinii, toate gravitând în jurul 

întrebărilor fundamentale: „Ce anume îi determină pe indivizi să comită acte delincvente?”, „Cum 

pot fi prevenite asemenea acte?”, „Care sunt criteriile de evaluare ale unei conduite drept 

delincventă/criminală?”. 

Pentru E. Schur, devianţa implică un mod particular de “a fi” sau de “a  face” ale individului 

cu caracter deviant în raport cu normele impuse de societate, care apar în cadrul comportamentului 

acestuia şi care fac ca persoana respectivă să  se discrediteze în raport cu normele morale, religioase 

şi social-juridice ale  grupului social căruia îi aparţine.  

R. A. Dentler şi  K. T. Erikson  propun  trei  ipoteze  în  geneza  comportamentului  deviant:  

a) Comportamentul  deviant  tinde  să  fie  indus, permis  şi  susţinut  de  un  anumit  tip  de  

grup  social  favorizant;  

b) Funcţiile  comportamentului  deviant  ajută  la  menţinerea  stabilităţii  grupului  

respectiv;  

c) Grupul  poate  rezista  numai  prin  calitatea  de  a  fi  deviant  a  comportamentului  

membrilor  săi.  

Dar  pentru  ca  cele  de  mai  sus  să  fie  posibile, trebuie  ca  individul  care  aparţine  unui  

“ grup  de  delincvenţi “  sau  are  el  însuşi  un  comportament  deviant, să  “ dispună “  de  o  

anumită  structură  a  personalităţii  sale. Ca  atare, se  consideră  că, ori  de  câte  ori  se  vorbeşte  

despre  conduite  de  tip  deviant, elementul  central  care  trebuie  luat  în  considerare  este  Eul  

individual  şi, mai  ales, dinamica  şi  structura  acestuia. Din  această  perspectivă, devianţele  

trebuie  considerate  ca  reprezentând  o  problematică  a  Eului.  

În  acest  sens, dinamica  şi  structura  Eului  individual  prezintă  două  aspecte importante:    

1) Eul de tip tare cu o dinamică reactivă, situaţie în care “abaterea”  de  la  normalitate  se  

poate  manifesta  fie  sub  forma  “ afirmării “, fie  sub  forma  “ violenţei “. Afirmarea – latura  

activă  a  Eului  tare – se  caracterizează  prin  dominanţă, demonstrativitate  şi  histrionism. 

Violenţa – latura haotică a Eului tare – se  caracterizează  prin  impulsivitate, caracter  iraţional, 

nereflexiv  şi  heteroagresivitate. În  timp  ce  prima  este  orientată  în  raport  cu  valoarea  Supra-

Eului  moral, cea  de-a  doua  este  orientată  în  raport  cu  pulsiunile  primare  inconştiente .  

2) Eul  de  tip  slab  cu  o  dinamică  areactivă, în  care  “abaterea”  de  la  normalitate  se  

poate  manifesta  fie  sub  forma  “ refugiului “, fie  sub  forma  de  “dependenţei”. Refugiul – latura  

inactivă  a  Eului  slab – se  caracterizează  prin  retragere  în  faţa  situaţiilor  vieţii, cu  izolare  

până  la  anularea  autoagresivă  a  individului. Ea  se  caracterizează  prin  defetism, anxietate, 

autoagresivitate, pierderea  încrederii  prin  devalorizarea  propriei  persoane.  

Dependenţa – latura  amorfă  a  Eului  slab – se  caracterizează  prin  imaturitate  afectivă  a  

persoanei, care  nu  atinge  gradul  de  realizare  completă, lipsa  unei  imagini  de  sine, a  unei  

valori  personale. Ea  se  caracterizează  prin  submisivitate, nevoia de  protecţie (neputând  exista  

independent, ci  numai  prin  alţii ), frustrare . 
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Pe  baza  celor  de  mai  sus, poate  fi  stabilit  un  profil  al  personalităţii  deviante. Acest 

profil  va  fi  marcat  de  aspectele  psiho-sociale  de  tip  deviant. Semiologia  deviantului  este  

reprezentată  prin  următoarele  grupe  de  manifestări :  

1) Un  anumit  stil  de  existenţă  marcat  prin  următoarele : instabilitate, impulsivitate, 

inadaptabilitate, tendinţa  la  mitomanie, disimularea  actelor  comise.  

2) O copilărie  tulburată, în  care  notăm : alternanţa  de  apatie  şi  surescitare, activitate  

şcolară  neregulată, acte  de  indisciplină, crize  de  mânie, fugi. 

3) Accentuarea  acestor  tulburări  în  perioada  adolescenţei, când  apar : conflicte  cu  

autoritatea ( părinţi, educatori ), instabilitate  sau  inegalitate  şcolară  urmată  de  eşecuri, 

frecventarea  unor  grupe  marginale  sau  delictuale  la  care  se  asociază ( furt, lovire ), 

frecventarea  fugilor, tentative  de  suicid, consumul  de  alcool, prostituţie  sau  homosexualitate, 

sustragerea  de  la  executarea  serviciului  militar, dezertări  din  armată, stări  reactive ( C. 

Enăchescu ).  

Elementul  esenţial  al  deviantului  este  dezechilibrul  moral  care  antrenează  modificări  

psihice  de  comportament  şi  conştiinţă. La  el  anomalia  de  personalitate  se  traduce  prin  

dificultăţi  de  adaptare sau  printr-o  permanentă  stare  de  inadaptare  la  normele  şi  legile  vieţii  

sociale, folosind  drept  compensare  diferite  forme  de  manifestare.    

 La baza comportamentului deviant stă structura biologică şi personalitatea individului. 

Această orientare implică următoarele(M. Petcu): 

–  punctul de vedere biologic – constituţional consideră factorii biologici şi genetici ca 

având o contribuţie hotărâtoare în geneza criminalităţii; 

–  orientarea neuro–psihică (complementară cu cea psihiatrică) consideră actele criminale, 

ca săvârşite preponderent de personalităţi patologice, ale căror tulburări sunt transmise ereditar; 

–  orientarea psihoindividuală consideră caracteristicile de personalitate, răsfrânte la nivel 

comportamental, ca fiind generatoare de frustrări şi agresivitate; 

–  orientarea psiho–socială (complementară cu o perspectivă culturalistă) apreciază că 

individul nu se naşte criminal, ci este socializat negativ (deficit de socializare) structurându-se 

dizarmonic în funcţie de modelele culturale.  

Unii autori consideră delincvenţa ca fenomen de inadaptare, de neintegrare socială, 

generând o anumită stare conflictuală produsă de neconcordanţa dintre idealurile individului, 

sistemul său valoric şi ofertele sociale. Ca un efect al acestui dezechilibru scade şi controlul social, 

precum şi capacitatea de conciliere a conflictelor. Se pot distinge următoarele orientări: 

– orientarea statistico–normativă vizează variaţiile ce se înregistrează în rata delincvenţei. 

– orientare macrosocială urmăreşte identificarea unor legităţi sociale ca determinante a 

actelor de delincvenţă. 

O a treia orientare pe care se bazează o parte din teorii se concentrează în teoria cauzalităţii 

multiple (teoria factorială), considerându-se că fenomenul de delincvenţă are determinare 

multicauzală atât de factură internă (de natură biologică şi psihologică) cât şi de factură externă (de 

natură economică, socială şi culturală), aflate într-o relaţie de reciprocitate. 

Astfel adepţii cauzalităţii multiple acordă ponderi egale fiecărui factor în parte, accentul 

fiind pus pe identificarea corelaţiilor statistice între factorii a căror evaluare probează că au cel mai 

important rol în cauzalitatea delincvenţei 

În  concluzie, afirmăm  că  devianţa  este  anormalitatea  comportamentului  produsă  prin  

devieri  sau  abateri  de  la  normele  de  conduită  socială  impuse  de  modelul  socio-cultural  şi  

moral, având, ca  urmare, acte  antisociale. 

 În ansamblul formelor de devianţă socială este inclusă delincvenţa (infracţionalitatea sau 

criminalitatea), care afectează cele mai importante valori şi relaţii sociale protejate de normele 

juridice cu caracter penal. Aceste fapte care, încălcând regulile juridice penale, impun adoptarea 

unor sancţiuni negative, organizate, din partea agenţilor specializaţi ai controlului social (poliţie, 

justiţie etc.). 
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1.5. Teorii explicative ale agresivităţii 

S-au făcut numeroase cercetări asupra agresivitătii umane care au încercat să să identifice 

cauzele sau condiţiile favorizante în apariţia coduitelor agresivităţii. Cauzele profunde ale 

agresivitatii au avut diverse incercari de explicare, diferiti autori aducand in atentia comunitatii 

stiintifice, si nu numai, diferite posibile explicatii, diferite cauze. Principalele teorii se refera la rolul 

jucat de instinctualitate (impulsul nativ), de frustrare (reactia la resimtirea unui prejudiciu) teoria 

invatarii sociale şi abordarea cognitivă. 

După G. Moser, există patru concepţii majore în ceea ce priveşte comportamentul agresiv: 

a) teoriile instinctuale – consideră ca agresiunea este o manifestare a unei pulsiuni sau 

instinct înnăscut; 

b) teoriile reactive – consideră comportamentul agresiv ca o reacţie la situaţiile frustrante, 

dezagreabile; 

c) teorii ale învăţării – potrivit cărora comportamentul agresiv este un comportament 

achiziţionat prin intermediul unor diferite mecanisme cum este, de pildă, învăţarea prin imitaţie 

şi/sau observaţie; 

d) abordarea cognitivă – care pune accentul pe procesele cognitive centrale interne inserate 

între stimuli şi răspunsul comportamental al individului. În varianta mai specifică a costurilor şi 

beneficiilor, perspectiva  cognitivă  sugerează  că  şi comportamentele  agresive sunt rezultanta unui 

proces decizional: decizia de a acţiona agresiv este funcţie de raportul dintre costurile şi beneficiile 

prezumate. 

La acestea putem să adăugăm teoriile genetice, neurobiologice şi hormonale care susţin că 

individul  moşteneşte un potenţial agresiv care poate sau nu să se manifeste deschis, în funcţie de 

influenţele de mediu care pot activa şi întări acest potenţial.  

Unii cercetători sunt tentaţi să explice agresivitatea  propunând fie modele limitate doar la 

comportamentele agresive (teoriile pulsionale şi ipoteza frustrare-agresiune), fie încercând să 

asimileze agresiunea altor comportamente sociale şi integrând-o în concepţii mai generale, cum sunt 

cele ale învăţării sau teoriile cognitive. 

1.5.1. Teorii instinctuale ale agresivităţii 

Psihanaliza şi teoria etologică – se deosebesc prin funcţia pe care o atribuie agresivităţii. 

Astfel, pentru psihanaliză este vorba de o reglare internă a individului, în timp ce pentru etologi 

agresivitatea are  funcţia de a asigura viaţa socială şi evoluţia speciei. 

După  Freud, agresivitatea  este  un  comportament  instinctiv  relativ, în  timp  ce  

sentimentul  supărării  ar  fi  consecinţa  agresivităţii  frustrate: supărarea  se  formează  atunci  când  

imboldul  pentru  agresivitate  este  puternic, dar  împrejurările  împiedică  exprimarea  deschisă  a  

acesteia. Ca  atare, supărarea  este  o  supapă  de  siguranţă  prin  care  se  degajează  surplusul  de  

energie  şi  astfel  organismul  scapă  de  “ explozie “.  

Ulterior, în 1920, odată cu apariţia lucrării Dincolo de principiul plăcerii, Freud introduce un 

instinct al morţii – THANATOS – complementar lui EROS. Energia proprie instinctului morţii – 

confruntată cu energia libidinală – este  dirijată spre ceilalţi sub forma agresivităţii şi permite astfel 

individului să supravieţuiască prin intermediul agresiunii asupra altuia. Admiterea unui instinct al 

distrugerii nu necesită schimbări fundamentale în teoria libidoului. Singura modificare pe plan 

teoretic pe care o implică acest fapt este că sadismul şi masochismul sunt acum considerate fuziuni 

sau mixturi ale impulsiilor libidinale şi distructive şi nu impulsii de natură integral lidibinală 

Teoria pulsională a lui Freud este un principiu explicativ dar nu poate fi analizată în mod 

empiric. Ea este contestată chiar de cîţiva discipoli ai lui Freud, care consideră agresivitatea ca un 

fenomen reactiv şi social(Fromm Texte alese). 

K. Horney apreciază că extensiunea şi frecvenţa manifestărilor agresive nu sunt o dovadă că 

agresivitatea este de natură instinctuală. Ea afirmă că agresivitatea şi ostilitatea reprezintă o reacţie 

la situaţiile în care ne simţim primejduiţi, nedreptăţiţi sau obstrucţionaţi în desfăşurarea planurilor 

noastre de importanţă vitală. „…Dacă dorim să distrugem este pentru a ne apăra securitatea sau 

fericirea, ori ceea ce ni se pare nouă a fi securitatea sau fericirea” 
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Etologia consideră agresivitatea tot  ca un instinct reactiv. De exemplu, Konrad Lorenz, pe 

baza observaţiilor şi  cercetărilor realizate asupra animalelor, consideră agresivitatea un instinct care  

serveşte la conservarea speciei, pe care anumiţi stimuli sau constelaţii de stimuli îl  declanşează în 

mod legic, iar alţi stimuli îl blochează tot în mod ereditar şi legic. Fireşte, atât formele agresivităţii, 

cât şi stimulii care le declanşează sau blochează  pe acestea, diferă de la o specie la alta. Tensiunea 

dintre agresivitate şi inhibarea ei se rezolvă prin comportamentul agresiv ritualizat, în care atunci 

când în desfăşurarea luptei apare evidentă superioritatea unuia, adversarul învins dă semne că se 

recunoaşte ca atare iar câştigătorul, deşi şi-ar putea distruge oponentul se opreşte şi el(Iluţ)  

Postularea naturii instinctuale a agresivităţii paralizează orice efort de a cerceta specificul 

condiţiilor socio-culturale şi/sau particularităţile psihoindividuale ce pot interveni în lanţul cauzal al 

actelor agresive. Cercetările recente ale lui P. Karli, arată că noţiunea de instinct agresiv nu mai 

prezintă decât un interes istoric. Autorul consideră că valoarea sa euristică este nulă deoarece „nu 

numai că nu explică nimic ci, dimpotrivă, maschează adevăratele probleme” 

1.5.2. Teorii reactive asupra comportamentului agresiv 

Un conflict nerezolvat sau cronicizat este o sursă de frustrare. Aceasta se defineşte ca fiind 

starea celui care este privat de o satisfacţie legitimă şi este înşelat în speranţele sale. 

Frustrarea poate fi datorată absenţei unui obiect (de exemplu, lipsa de mâncare pentru un om 

înfometat), lipsei de bani, de loc de muncă sau întâlnirii unui obstacol în calea îndeplinirii dorinţelor 

(boală, fonduri nesatisfăcute, dificultăţi de încadrare). Frustrarea se manifestă în cazul în care nu se 

obţine ceva la care persoana consideră că ar avea dreptul (o provocare, o evaluare sportivă, etc.). 

Dificultăţile sunt denumite externe când sunt provenite din mediu şi interne când ele depind de 

individ. 

Reacţiile la frustrare sunt foarte variate: ele depind de natura agentului frustrant  şi de 

personalitatea celui care este supus acestuia. În general, răspunsul este agresiv. Agresivitatea  poate 

fi dirijată spre un obstacol, deplasată pe un substitut sau reîntoarsă către sine. În unele cazuri, 

agresiunea total inhibată este înlocuită de regresia la un stadiu anterior de dezvoltare (reapariţia unei 

conduite vechi) sau poate fi dirijată spre exterior, extrapunitivă  sau se converteşte în reacţie de 

autoacuzare, deci se îndreaptă spre interior, devenind intrapunitivă. Ea poate fi şi apunitivă, adică 

minimalizată la extrem ca semnificaţie şi importanţă. 

Conceptul de frustrare se organizează etimologic în latinescul “frustrari” care înseamnă a 

amăgi, a înşela. În literatura psihologică de specialitate, termenul a fost pus în circulaţie de Freud, 

iar denumirea sa în germană “versagung”. Dar datorită stării de vogă a conceptului de frustaţie în 

literatura engleză – “frustration” – aceasta a făcut ca termenul german să fie tradus de cele mai 

multe ori prin cel de frustaţie. 

În concepţia lui Freud, frustrarea este asociată cu absenţa unui obiect extern, susceptibil să 

satisfacă pulsiunea. În acest sens, în lucrarea “Formulări privind cele două principii ale funcţionării 

psihice” el opune pulsiunile de autoconservare -  care necesită un obiect exterior – pulsiunilor 

sexuale  care se pot satisface mult timp în mod autoerotic şi în registrul fantasmatic. Dintre acestea, 

menţionează Freud, numai primele ar putea să fie frustrate. Aceasta arată că sursa frustrării se află 

în plan extern şi că doar pulsiunile de autoconservare pot fi frustrate, dar nu şi cele sexuale.   

Lanche şi Pontalis în “Dicţionarul de psihanaliză” definesc frustrarea drept o condiţie a 

subiectului căruia i se refuză sau care îşi refuză satisfacerea unei cerinţe pulsionale. 

Făcând o privire holistică asupra datelor din literatura de specialitate, Eysenck în 1972 

menţionează că folosirea termenului de frustrare comportă trei înţelesuri diferite: situaţie frustrantă, 

stare frustrantă şi reacţie la frustrare. 

În consecinţă, teoria frustrare-agresivitate este una din cele mai viu discutate şi totodată 

controversate teorii din literatura psihologică de specialitate cu privire la reacţiile consecutive 

frustrării. Ea pune problema efectelor situaţiilor frustrante asupra comportamentului individual, în 

relaţie cu o variabilă dependentă care este agresivitatea. Din acest punct de vedere se consideră că 

frustrarea duce totdeauna direct sau indirect, la agresivitate, după cum agresivitatea este totdeauna 

rezultat al frustrării. Agresivitatea a fost definită “ca un act al cărui răspuns-scop este rănirea unui 

organism sau surogat al său”( Dollard). 
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Dollard constată că o corelare a frustrării cu agresivitatea joacă un rol important în gândirea 

popoarelor contemporane primitive şi civilizate. Ea este exprimată şi în scrierile popoarelor antice. 

Diferiţi psihologi moderni, dar şi sociologi, au făcut uz, mai mult sau mai puţin sistematic, de 

legătura frustrare-agresivitate, fără ca aceasta să fie formulată explicit în scrierile lor. 

Într-un astfel de context, în opinia lui Dollard, combativitatea poate fi egalată cu 

agresivitatea. 

În legătură cu aceasta sunt menţionate trei puncte de referinţă. 

1. agresivitatea este reglată în interiorul grupului de aparenţă  (“in-group”); 

2. agresivitatea este îndreptată împotriva celor care sunt competitori, de exemplu, actuali ori 

potenţiali frustratori; 

3. oamenii care în mod frecvent se înconjoară numai de sentimente prieteneşti pot să 

producă agresivitate numai în anumite circumstanţe. 

Dollard aduce în favoarea ipotezei agresivitate-contrareacţie la frustrare şi observaţii din 

care rezultă că actul agresiv indică o frustrare şi totodată, este imediat evident că ori de câte ori 

apare frustrarea va urma inevitabil o agresivitate de un anumit grad. 

În susţinerea ipotezei agresivitatea formă de contra-reacţie la frustrare se face apel la o serie 

de concepte dintre care amintim: 

1. Declanşator (instigator) prin care se înţelege un stimul, o idee, un motiv sau o stare de 

deprivare antecedentă, observată sau dedusă din care poate fi prezisă reacţia. Instigatorii pot fi 

observabili direct sau indirect. 

2. Cantitatea de instigare este dată de puterea instigării unui declanşator în lupta sa cu 

instigările incompatibile. 

3. Răspuns-scop prin care se înţelege un act care termină o secvenţă prezisă. Altfel spus, 

este reacţia care reduce puterea instigării la un anumit nivel de unde nu mai are tendinţa să producă 

comportamentul prezis; 

4. Efect întăritor este acel efect al răspunsurilor-scop care induce învăţarea actelor ce-l 

preced; 

5. Frustrarea – desemnează împiedicarea apariţiei răspunsului-scop care trebuie să se 

termine la timpul potrivit în secvenţa comportamentală stabilită. În cazul frustrării, instigările 

rămân. Pentru a atesta frustrarea trebuie specificate două lucruri: faptul că era de aşteptat ca 

subiectul să desfăşoare anumite acţiuni şi  faptul că acţiunile considerate au fost împiedicate să se 

desfăşoare. 

6. Răspunsul-substitut este  un răspuns care tinde să termine şi să întărească acţiunea 

precedentă lui. El poate fi orice acţiune care reduce până la un anumit punct forţa instigaţiei şi 

previne apariţia răspunsului-scop: anume aceea că reduce puterea instigaţiei ca rezultat al unui 

răspuns-scop, reducere în sensul cantitativ sau ca îndeplinire a unui element al răspunsului-scop. 

Dollard precizează că în timp ce agresivitatea nu are efect asupra forţei instigării iniţiale, în schimb 

reacţia-substitut are un asemenea efect. Răspunsurile-substitut pot fi mai mult sau mai puţin 

eficiente în a pune capăt şi a întări un răspuns-scop comparativ cu reacţia originală. Aceasta 

deoarece el pune capăt atât frustrării, care îi precede, cât şi agresivităţii produsă de anumite 

frustrări. 

7. Agresivitatea este înţeleasă ca o reacţie comportamentală al cărui răspuns-scop este cel de 

rănire a persoanei împotriva căreia este îndreptată. Potrivit lui Dollard, agresivitatea este reacţia 

primară şi caracteristică la frustrare (de ex. violenţa fizică, precum şi unele fantezii exprimate în 

conţinutul viselor când se fac planuri de răzbunare şi altele). 

Miller  restrânge prin ipoteza, considerând că frustraţia duce doar uneori la agresiune şi 

agresivitate. Ca atare, agresivitatea ca impuls este legată de învăţarea socială.  Există diferenţe de 

conduite agresive în funcţie de nivelul cultural. În colectivităţi există o anumită cantitate de 

agresivitate stimulată de competitivitate (White). 

Ca atare, se impun trei idei: 

 (1) Există o anumită cantitate de agresivitate la care trebuie să se facă    adaptarea chiar în 

ontogeneză. 
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 (2) Energiile agresive pot fi canalizate spre acţiuni sociale constructive, pozitive prin care 

se pot satisface trebuinţe ce din lipsă pot fi surse de frustraţie şi agresivitate. 

 (3) Se pot utiliza activităţi competitive (sport – de echipă şi de performanţă)   care consumă  

agresivitatea înainte de a se transforma într-o componentă   comportamentală stabilizată  violentă. 

Pentru Berkowitz, frustrarea nu este decât o condiţie sau un facilitator, fiind necesari stimuli 

externi pentru provocarea unei reacţii agresive. El neagă relaţia automată şi liniară între frustrare şi 

comportamentul agresiv, introducând două elemente intermediare: 

1. reacţia emoţională la frustrare: furia; 

2. prezenţa unor „indici evocatori” indispensabili actualizării agresivităţii. 

El face, astfel, distincţia între: o condiţie internă (reacţia emoţională) şi o condiţie externă 

(indicii evocatori). Prin urmare, frustrarea nu este o condiţie suficientă pentru actualizarea 

agresivităţii, ea dă naştere unei reacţii emoţionale, furia, care, la rândul ei, nu este, potrivit lui 

Berkowitz, decât o stare de disponibilitate de a se angaja în acte agresive. În alţi termeni, un stimul 

trebuie să fie resimţit ca perturbator (piedici, obstacole), ameninţător sau aversiv pentru a provoca 

furia. În plus, reacţia emoţională nu este întotdeauna urmarea directă unei frustrări, ea depinde: 

a. de caracterul atribut frustrării: este ea voluntară sau involuntară? 

b. de evaluarea mai generală a comportamentului celuilalt în situaţia specifică de 

interacţiune victimă-agresor. 

Acest model – ca şi ipoteza frustrare-agresiune – se referă doar la agresiunea impulsivă, 

caracterizată printr-un minimum de procese cognitive mediatoare. Potrivit lui Berkowitz, cu cât 

excitaţia emoţională este mai mare cu atât subiectul este mai puţin conştient şi deci componenta 

impulsivă a agresiunii este mai importantă, ceea ce exclude orice explicatie a agresiunii 

instrumentale, premeditata de subiect. 

În alte lucrări Berkowitz  revine cu noi precizari: starea psihica de afectare negativa, indusa 

de evenimente, situatii sau persoane adverse, însotita si de modificari fiziologice, este un mobil 

puternic de a actiona violent, dar transpunerea lui în planul actiunii concrete depinde de o serie de 

factori cognitivi (asocierea cu experiente trecute, evaluarea consecintelor comportamentale ) 

1.5.3. Teorii genetice, neurobiologice şi hormonale  

Respingerea cvasigeneralizată a naturii instinctuale a agresivităţii nu înseamnă însă şi 

ignorarea unor influenţe biologice asupra ei cum ar fi:  

- influenţe neuronale, există anumite zone ale cortexului care, în urma stimulării electrice 

facilitează adoptarea de către individ a comportamentului agresiv; 

- influenţe hormonale, masculii sunt mult mai agresivi decât femelele datorită influenţelor 

de natură hormonală; 

- influenţe bio-chimice, creşterea alcoolului în sânge, scăderea glicemiei, pot intensifica 

agresivitatea.Explicatia cresterii agresivităţii datorita alcoolului se refera la efectele dezinhibitorii 

ale acestuia. Controlul cortexului asupra pornirilor agresive slabeste. (este uşor de remarcat că este 

presupusa în acest fel natura biologica a agresivităţii). Pe de alta parte, cresterea, prin consumul de 

alcool, a apetitului sexual poate conduce şi ea, după imprejurari la scene violente. 

- influenţe genetice- care susţin că individul  moşteneşte un potenţial agresiv care poate sau 

nu să se manifeste deschis, în funcţie de influenţele de mediu care pot activa şi întări acest potenţial.  

Se  considera  că  agresivitatea  poate  apărea  în  urma  evidenţierii  unei  tumori  pe  creier  

în  regiunea  sistemului  limbic, unde  se  presupune  existenţa  unor  centri  în  relaţie  cu  

comportamentul  agresiv. Apoi, agresivitatea  apare  şi  în  unele boli  mintale , îndeosebi  turbare. 

Prin  urmare, pare  evidentă  existenţa  unor  centri  ce  pot  declanşa  acte  agresive.  

La  un  moment  dat, s-a crezut  că  agresivitatea ar fi în funcţie de numărul de cromozomi : 

sunt  persoane la care există un cromozom y suplimentar  care  ar  predispune  la  violenţă  şi  

agresivitate. Investigându-se  situaţia  acestui  cromozom  la  cei  condamnaţi  pentru  violenţe, s-a  

găsit  printre  ei  un  procent  de  2,9% persoane  având  un  cromozom  y  suplimentar – comparativ  

cu  populaţia  obişnuită  unde  procentul  acestei  anomalii  genetice  este  doar  0,2%. Dar, pe  de  

altă  parte, băieţii  cu  cromozom  y  dublu  sunt  mult  mai  înalţi  şi  mai  viguroşi  decât  cei  
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normali, astfel  încât  este  foarte  posibil  ca  această  particularitate  să  fi  favorizat  agresivitatea  

lor.  

Există  şi  agresivitatea  malignă, manifestată  însă  la  oamenii  bolnavi  mintal. E.  Fromm  

stabileşte  o  corelaţie  între  această  formă  de  agresivitate  şi  sadism, plăcerea  de  a  lovi, de  a  

cauza  suferinţă, deformare  cu  originea  în  tulburările  instinctului  sexual .  

Exceptând  cazurile  patologice, la  oamenii  normali  există  formaţiuni  nervoase  care  pot  

declanşa  agresivitatea, dar  una  de  ordin  reactiv, ca  răspuns  la  atacurile  altora, iar  amploarea  

agresivităţii pare  să  depindă  foarte  mult  de  condiţiile  sociale  şi  de  educaţie. Ca  atare, în  

cazurile  patologice, stimularea  sau  ablaţia  anumitor  regiuni  cerebrale  pot  antrena  episoade  de  

agresivitate. Astfel, la  fiinţa  umană, amigdalotomia  bilaterală  sau  hipotalamotomia  posterioară  

sunt  intervenţii  psihochirurgicale  care  pot  diminua  comportamentul  agresiv .  

În ceea ce priveşte influenţa neurotransmiţătorilor două tipuri de studii efectuate pe animale 

au arătat că observarea violenţei sau perceperea ameninţării violenţei produce o activare neuronală 

detectabilă şi modificări în funcţionarea neurotransmiţătorilor (Welch & Welch, 1997).  La fel de 

interesantă este şi teoria lui Miczek (1995) asupra ameninţării cu bătaia. Animalele care au fost puse 

într-o situaţie de confruntare, chiar şi în lipsa comportamentului agresiv deschis, au arătat un pattern 

specific de activare neuronală.  

1.5.4. Teoria învăţării 

Teoriile învăţării sociale, una din cele mai importante contribuţii la studiul conduitelor 

agresive, consideră – contrar modelului frustrare-agresiune – că un comportament agresiv, la fel ca 

multe alte comportamente sociale, este dobândit prin învăţare socială. Conform acestor teorii 

individul are capacitatea să-şi modifice comportamentul şi să se adapteze la situaţii specifice în 

funcţie de experienţele achiziţionate anterior. 

Dintre mecanisme de învăţare distingem: condiţionarea clasică (I.P. Pavlov), învăţarea 

operantă (B.F. Skinner) şi învăţarea prin observaţie şi imitaţie (A. Bandura); ultimele două tipuri 

sunt cele care au reţinut, în mod special, atenţia cercetătorilor. 

Învăţarea operantă  consideră că achiziţionarea unui comportament agresiv se realizează 

dacă aceste este urmat de o întărire pozitivă. Consecinţele pozitive ale unui comportament agresiv 

contribuie la înscrierea lui printre schemele de acţiune posibile în situaţii asemănătoare. În plus, 

repetarea situaţiilor asemănătoare în care comportamentul agresiv va fi din nou încununat de succes 

va conduce la menţinerea şi consolidarea acestui comportament, subiectul formându-şi convingerea 

că succesul într-o astfel de situaţie nu se va obţine decât prin intermediul agresiunii. Această întărire 

pozitivă poate fi realizată atât prin succese materiale, cum ar fi reuşita în urmărirea unui scop, cât şi 

prin succese simbolice, cum sunt aprecierile favorabile, felicitările venite din partea celorlalţi. 

Invers, dacă comportamentul agresiv este urmat de un eşec sau de o pedeapsă, are loc o inhibare a 

comportamentului respectiv. 

Comportamentul agresiv poate, deci, să se manifeste într-o situaţie atunci când subiectul 

estimează că un astfel de comportament are şanse să fie încununat de succes, când alte 

comportamente sunt urmate de eşec sau când pedeapsa probabilă ce urmează devine improbabilă. 

Prin urmare, în cazul învăţării instrumentale este necesar ca subiectul să se angajeze într-un 

comportament agresiv şi ca acest comportament să fie întărit pozitiv prin consecinţele sale. 

Bandura, susţin că subiectul poate achiziţiona scheme comportamentale agresive fără a se 

angaja el însuşi într-un asemenea comportament, ci doar prin intermediul observării 

comportamentului altuia, adică prin învăţarea prin observaţie. 

Teoria socială a învăţării (A. Bandura) susţine  că  agresivitatea  se  învaţă  ca  toate  

celelalte  componente, în  special  prin  observarea  unor  modele. Copiii  bătuţi  de  părinţii  lor sau  

asistând  la  acte  de  violenţă  între  părinţi, devin  şi  ei  bătăuşi. Sunt  şi  cazuri  când  părinţii  nu  

tolerează  violenţa  în  familie, dar  încurajează  comportamentul  îndrăzneţ, arogant  şi  chiar  

violent  faţă  de  ceilalţi  copii. Subiectul achiziţionează noi scheme de comportament agresiv prin 

intermediul observării unui „model” şi a consecinţelor pe care le are acest comportament pentru 

acesta. Astfel, când „modelul” se angajează, într-o situaţie dată, într-un comportament agresiv şi 

acest tip de comportament este recompensat pozitiv, este probabil ca, într-o situaţie asemănătoare, 
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subiectul-observator să promoveze acelaşi tip de comportament, chiar dacă nu a experimentat el 

însuşi consecinţele acestui comportament.  

În  multe  ţări, filmele  oferă  zilnic  spectacolul  unor  violenţe, bătăi, omoruri. La  fel, 

cărţile  de  aventuri  consacră  sute  de  pagini  detaliilor  referitoare  la  cum  să  organizăm  jefuirea  

unor  bănci  sau  să  eliminăm  orice  probă  în  legătură  cu  un  omor.  

 Există  şi  mentalităţi  prin  care  societatea  favorizează  agresiune ( “ ochi pentru 

ochi, dinte pentru dinte“), răzbunarea, lăudând  pe  cel  puternic  care  poate să-l strivească pe  cel  

slab. Pe  măsură  ce  cresc, copiii  admiră  pe  cei  capabili  sa-i  bată  pe  cei  mai  puţin “ musculoşi 

“.  

Bandura afirma că  învăţăm să fim agresivi din următoarele situaţii : 

1. învăţăm  să  fim  agresivi  de  la  oamenii din  jurul  nostru ( părinţii  îi  învaţă  pe  copii  

să  nu  fie  agresivi, dar  îi  bat  şi  îi   pedepsesc );  

2. învăţăm  să  fim  agresivi  din  atitudinile  societale (în  ultimii  ani  se  observă  un  avânt  

îngrijorător  al  aspectelor  agresive  în  societate);  

3. învăţăm  să  fim  agresivi  de  la  televizor, din  filmele  de  groază  care  prezintă  crime 

“hidoase“, bătăi  violente  şi  siluiri (unul  dintre  lucrurile  care-i  alarmează  foarte  mult  pe  copii  

este  să  găsească  ceea  ce  este  în  aparenţă “ bun “ este  în  realitate “rău “. Atâta  vreme  cât  

“bunul” şi “răul” sunt  separate  şi  copilul  delimitează  binele  de  rău, el  tolerează  violenţa, 

moartea, etc.). 

Cercetările în domeniul violenţei şi agresivităţii mass-media aduc dovezi mai convingătoare 

cu privire la acest proces. Paradigma tipică este aceea în care copiii selectaţi aleator şi cărora le-au 

fost expuse scurte filme violente şi  respectiv nonviolente, au fost ulterior observaţi cu privire la 

modul în care s-au jucat după vizionarea filmelor.  

Rezultatele au arătat că cei care au văzut filmul violent s-au comportat mai agresiv imediat 

după vizionare (Bandura, Ross şi Ross, 1963; Huesmann, 1997). Asemenea rezultate au fost 

obţinute atât în cazul agresiunii directe asupra unui obiect neînsufleţit (“Bobo” dolls), cât şi în cazul 

agresiunii directe asupra partenerilor de joacă. 

Expunerea timpurie la violenţă este corelată pozitiv cu agresivitatea manifestată în copilărie 

şi prezice totodată comportamentul agresiv al adultului de mai târziu 

Perspectiva învăţării sociale leagă actele agresive de o arie mai extinsă de factori, cum ar fi: 

experienţa trecută a individului, reîntăririle prezente asociate acestor acte, prestanţa modelului, 

evaluarea situaţiei şi a posibilelor consecinţe. Ea apare, deci, mult mai complexă decât viziunea 

biologistă şi este mai convingătoare. În plus, aşa cum remarca R. Baron si D. Byrne, este şi mult 

mai optimistă, în ceea ce priveşte controlul şi prevenirea agresiunii: agresiunea fiind un 

comportament învăţat, reducerea şi controlul ei pot fi realizate prin intermediul unor procese 

similare. 

1.5.5. Abordarea cognitivă 

Abordarea cognitivă pune accentul pe procesele cognitive centrale inserate între stimuli şi 

răspunsul comportamental al individului. Aşa cum am văzut, conduitele agresive pot fi induse 

motivaţional prin crearea la indivizi a unei stări de mânie şi furie. Cât din această stare este de 

origine biologică şi cât rezultatul învaţării este greu de decelat; clar este că în transpunerea unei 

porniri agresive în acte efective intervin o serie de parametrii. 

Abordarea cognitivă face referinţă la o structură cognitivă sub forma unor procese de 

identificare, transformare şi procesare a semnificaţiei obiectelor sau evenimentelor-stimul externe, 

acestea condiţionând reacţia individului. Influenţa anumitor procese cognitive în învăţarea prin 

observaţie a fost subliniată si de Bandura, care le acordă însă  alt statut, acela de variabile 

intermediare modulatoare în achiziţionarea de noi scheme comportamentale. De asemenea, teoria 

învăţării sociale cu toate că face referiri şi la condiţiile cognitive prezente, pune accentul pe ceea ce 

s-a învăţat în trecut. 

Potrivit lui Zillman (1978), individul are capacitatea să mobilizeze procese cognitive 

complexe pentru a aprecia circumstantele situaţionale şi răspunsul comportamental în funcţie de 

nivelul de excitare neuropsihică (arousal). Numai un nivel de excitare mediu oferă condiţiile 
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optimale, permiţând subiectului să aprecieze circumstanţele „provocării” căreia îi este obiect. În 

acest caz, răspunsul subiectului va fi în funcţie de: intenţia acţiunii căreia îi este obiect, tipul 

acţiunii, costul şi efortul pe care-l presupune reacţia sa şi diverse consideraţii morale. 

Zillmann a sugerat că există o legătură puternică între activarea fiziologică, operaţionalizată 

prin ritm respirator, activitate epidermală, tensiune arterială etc. şi agresivitate, pentru că valorile 

ridicate ale activării fiziologice sunt specifice unui individ frustrat.  

Dimpotrivă, intervenţia proceselor cognitive superioare este blocată în cazul unor nivele 

foarte scăzute sau foarte înalte de excitare a sistemului nervos simpatic. În absenţa medierilor 

cognitive, evantaiul reacţiilor posibile se restrânge şi se limitează la comportamente reactive 

primare sau la scheme comportamentale învăţate anterior. În această situaţie, individul reacţionează 

cu o energie puternică (datorită activării simpaticului) la cele mai neînsemnate ameninţări, dar 

aceste „explozii de energie” nu sunt adaptate situaţiei. 

Conform modelului lui Zillman, se aşteaptă ca subiectul care se află într-o stare de excitaţie 

emoţională ridicată să nu poată să evalueze situaţia şi să răspundă atunci printr-o agresiune ostilă. 

Pornind de la o teoria atribuirii, da Gloria subliniază importanţa inferenţelor cauzale pe care 

le operează indivizii asupra propriului lor comportament sau asupra comportamentului altuia. 

Aceste inferenţe afectează în două feluri comportamentul subiectului: 

a) într-o manieră indirectă, prin intermediul reacţiei interne: furia şi intensitatea acesteia; 

b) prin intermediul selecţiei normelor aplicabile situaţiei interacţionale agresor-victimă. 

Interpretarea actului de către subiect este o variabilă intermediară care condiţionează decizia 

sa în ce priveşte comportamentul care să fie adoptat într-o situaţie dată, comportament în acord cu 

normele sociale care guvernează situaţia. 

Abordarea cognitivă nu neagă, deci, rolul furiei ca stare emoţională ce poate determina o 

reacţie agresivă, dar încearcă să explice prin procese cognitive emergenţa şi exprimarea ei la 

individ. Furia şi agresiunea ostilă ca răspuns la provocare, atac sau frustrare depind atunci mai puţin 

de intensitatea acestor provocări decât de caracteristicile care pot fi atribuite acţiunii 

„provocatorului”. Prejudiciul a fost provocat în mod intenţionat? Consecinţele erau previzibile? 

Comportamentul este rău intenţionat? 

Răspunsul la aceste întrebări permit subiectului să aprecieze culpabilitatea „provocatorului”. 

Furia şi, de aici, reacţia agresivă sunt în funcţie de comparaţia dintre ceea ce se întâmplă şi ceea ce 

ar trebui să se întâmple cu referinţă la un sistem de valori legale şi/sau personale. 

În varianta ei mai specifică a costurilor şi beneficiilor, perspectiva cognitivă sugerează că şi 

comportamentele agresive antisociale sunt rezultanta unui proces decizional, prin care, pe baza unor 

informaţii, indivizii doresc prin acţiunile lor să-şi maximizeze câştigurile. Decizia de a acţiona 

agresiv şi antisocial este în funcţie de raportul dintre costurile şi beneficiile anticipate.  

1.6. Expunerea la violenţă 

Asocierea arousal-ului cu observarea violenţei poate să aibă efect asupra procesării 

informaţiei care guvernează comportamentul social. Astfel organismul care a fost expus o lungă 

perioadă de timp la violenţă, poate fi mult mai activat în prezenţa indiciilor anterior asociate cu 

observarea acesteia. Conform lui Dodge & Somberg, 1987 un nivel general prea ridicat de arousal 

va face dificilă interpretarea indiciilor ambiguui şi în această situaţie poate  să apară eroarea de 

atribuire ostilă. Această stare de activare va determina o căutare superficială a scenariilor, iar cel 

mai bine învăţat scenariu va domina refacerea. Găsirea unui scenariu potrivit pentru a răspunde la 

ameninţare fără a escalada violenţa, nu este o sarcină cognitivă uşoară, iar succesul performaţei în 

sarcinile cognitive dificile este diminuat în cazul în care nivelul de arousal devine foarte ridicat 

(Anderson, 1980). 

Dacă secreţia de testosteron este de asemenea stimulată şi deformează percepţia stimulilor 

sociali, riscul atribuirii ostile creşte direct proporţional cu  probabilitatea de refacere a scenariilor 

agresive. Activarea neurotransmiţătorilor specifici sau a pattern-ului neuronal asociat cu 

agresivitatea se poate constitui într-un indiciu suplimentar pentru interpretarea şi refacerea 

scenariului agresiv. Diferenţele individulale în privinţa arousal-ului pot să joace şi ele un rol în 

achiziţia scenariilor prin învăţare observaţională. Persoanele care au un nivel de bază scăzut al 
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arousal-ului, cum ar fi de exemplu extravertiţii (Eysenck & Eysenck, 1998) vor căuta stimulări care 

să le aducă arousal-ul la un nivel optim. În societatea modernă observarea violenţei în viaţa reală 

sau în filme, constituie o oportunitate evidentă de creştere a nivelului de arousal dar, din nefericire, 

introvertiţii par să petreacă în general mai mult timp în faţa televizorului (Huesmann, 1986). Acest 

fenomen poate fi doar un rezultat al introvertirii. Extravertiţii, atunci când privesc scene violente 

sunt mult mai activaţi de acestea, iar acest arousal este de fapt o întărire a comportamentului 

(Huesmann, 1997). Din acest motiv, ei sunt mai expuşi la violenţă şi riscului de a achiziţiona 

scenarii violente prin învăţare observaţională. 

La fel de importantă ca şi învăţarea observaţională în achiziţia scenariilor potrivite, trebuie 

să fie şi sensibilitatea copilului la consecinţele folosirii scenariului, de exemplu, la recompensă sau 

pedeapsă. Este probabil ca acei copii care sunt mai puţin uşor de condiţionat prin aprobarea socială, 

să fie mai predispuşi la achiziţia scenariilor agresive nepotrivite într-un mediu normal. Copilul care 

experienţiază mai puţină anxietate ca răspuns la dezaprobarea socială şi mai puţină gratificaţie ca 

răspuns la recompensele sociale, este mult mai greu de condiţionat.  

Familia, școala, grupul de prieteni, media și jocurile sunt tot atâția factori care pot influența 

învățarea agresivității. În procesul socializării, prin recompensă sau penalizare ori prin observare 

directă, copilul învață conduitele, atitudinile și valorile culturii sale, reținându-le cu precădere pe 

acelea pe care le poate observa mai des, mai aproape sau pe care le constata ca sunt eficiente social.  

Studiile experimentale arată că vizionarea frecventă de filme şi programe TV saturate de 

agresivitate afectează procesele cognitive, responsabile la rândul lor pentru acţiunile noastre. 

Încărcate cu conţinuturi informaţionale pe tema violenţei, gândirea şi memoria indivizilor este 

orientată în sensul violenţei. 

Scenele de violenţă mobilizează cogniţia (conştient sau subliminal) la interpretări şi acţiuni 

în termeni de agresivitate. La aceasta se adaugă faptul că expunerea la violenţă prin mass-media 

presupune şi însuşirea unor scenarii după care evenimentele se desfăşoară. 

Vizionarea sistematică a unor scene violente , în care oamenii suferă sau mor şi se insistă 

asupra actelor de cruzime şi a detaliilor lor fiziologice, are ca rezultat o desensibilizare emoţională; 

se stinge sau se reduce atitudinea empatică, de milă faţă de cei angajaţi. 

Astfel, agresivitatea putând apărea ca una din conduitele de maximă eficientă socială, 

probabilitatea interiorizarii si apoi a manifestarii acestui tip de conduita este mare. O data invatată, 

intrată in obisnuinta, interiorizată, agresivitatea este întaărita prin exercitare, ceea ce implică 

apariţia unui cerc vicios: expunerea la modele agresive determină producerea unor scheme agresive, 

care la randul lor determina cresterea agresivităţii si tendinta de a interpreta interactiunea sociala 

intr-un mod agresiv (cu cât subiectul observă mai multa agresivitate in jur, cu atât este mai agresiv 

şi cu cât este mai agresiv, cu atât este mai susceptibil să perceapă agresivitate in jurul său).  

Nici o teorie nu poate miza pe o susţinere şi un accept absolute, dat fiind faptul că orice 

cugetare sau investigare filosofică cu privire la fenomenul agresivităţii atinge substraturi mult prea 

adânci şi subtile, inaccesibile unor cercetări pur teoretice. 

Concluzii şi implicaţii 

Concluzii 

Agresivitatea nu trebuie confundată cu comportamentul deviant sau cu infracţionalitatea. 

Sunt comise multe infractiuni prin inacţiune, deci fără agresivitate. Devianţa  este o violare a 

normelor sociale, care constituie  ghidul comportamentului. Din aceste considerente, societatea 

etichetează  asemenea conduite ca având un caracter negativ, antisocial, de tip deviant şi le  

condamnă.  

Diferenţele de sex în ceea ce priveşte comportamentul agresiv sunt relevante. Statisticile în 

acest sens confirmă această afirmaţie, autori precum Eagly şi Steffen au concluzionat că intr-adevăr 

este mult mai probabil ca bărbaţii să fie mai angajaţi decât femeile în agresivitatea deschisă. 

Această diferenţă poate să fie mai mică sau mai mare în funcţie de context. 

De exemplu diferenţe de sex, privind adoptarea conduitei agresive s-au găsit a fi mai mari în 

studiile implicând forme non-fizice de agresivitate (agresare verbală, clasarea negativă a altora după 
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anumiţi indicatori, etc.). Diferenţe mai mari au fost găsite în situaţiile în care agresivitatea pare să 

fie solicitată (roluri sociale).  

Baron şi Byrne, 1991, apreciază că diferenţele dintre sexe privind comportamentul agresiv 

depind în mare măsură de rolurile sociale şi de practicile de socializare. Dacă stereotipurile 

tradiţionale privind masculinitatea şi feminitatea continuă să descrească, diferenţele dintre sexe 

privind agresivitatea pot descreşte. Şi invers, dacă asemenea stereotipuri persistă sau se întăresc 

atunci diferenţele dintre sexe, privind agresivitatea vor creşte. 

La baza studiului realizat au stat alte studiii si cercetări realizate pe agresivitate de către 

Bandura, Dollars, Horney.  

Pornind de la aceste studii am realizat un experiment prin care am urmărit validarea 

ipotezelor propuse şi anume, demonstrarea faptului că infractorii au anumite trăsături de 

personalitate, o tendinţă spre extraversiune, neurotism ceea ce îi difereţiază de noninfractori şi 

demonstrarea premisei că tendinţele agresive directe(atac) respectiv indirecte(agresivitate verbală) 

sunt influenţate de genul subiectului. 

Comentând rezultatele obţinute, în cazul subiecţilor delincvenţi nivelul agresivităţii este mai 

ridicat decăt al celor non-delincvenţi. În ceea ce priveşte nivelul agresivităţii în funcţie de genul 

subiectului, în urma prelucrării statistice a datelor culese, s-a demonstrat faptul că există diferenţe 

doar la nivelul agresivităţii directe şi anume femeile prezintă un nivel mai ridicat al agresivităţii 

indirecte comparativ cu bărbăţii care prezintă un nivel ridicat al agresivităţii directe. 

Variabila independentă, nivelul de agresivitate, influenţează semnificativ comportamentul 

deviant atât în cazul subiecţilor bărbaţi cat şi în cazul femeilor, diferenţiat in funcţie de tipul 

agresivităţii (directe şi indirecte). 

Implicaţii 

Acest studiu este interesant pentru ca aduce în discuţie posibilitatea apariţiei unor 

comportamente indezirabile social cauzate de nivelul agresivităţii atat în mediu social cat şi în 

mediul penitenciar; de aceea consider că în această direcţie ar trebui realizate cercetări mult mai 

complete şi pe un termen lung, datorită importanţei şi implicaţiilor negative ale acestui fenomen în 

viaţa socială.  

De asemenea, aceste probleme pot avea implicaţii atat teoretice cât si practice tot mai largi 

in diverse ramuri ale psihologiei judiciare sociale şi cognitive. 

Consider interesantă o viitoare cercetare care să aibă drept scop studierea influeţei 

agresivităţii asupra comportamentului în diferite situaţii de viaţă, cercetare care să se realizeze în 

mediu juridic dar şi în situaţii concrede de viaţă, în societate.  

Limitele acestui studiu constau în primul rând în numărul destul de mic de subiecţi non-

delincvenţi. Din lipsa resurselor de timp şi materiale, acest studiu a fost realizat intr-o manieră  mai 

simplă urmărindu-se extrapolarea datelor obţinute cu subiecţii în situaţii reale de viaţă atat în mediul 

penitenciar cat şi în afara lui. 
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  Menirea dascălului modern este nobilă, el dirijează educaţia discipolilor prin sentimentele 

sale şi continuă cu dezvoltarea treptată a acestor sentimente, idealuri şi aspiraţii. Se ştie că şcoala are 

rolul de a media integrarea elevului în societate. Noi, dascălii, sîntem pilonii pe care se sprijină 

bazele educaţiei, care sînt strîns legate de moştenirile naţionale. Cu toate că există foarte multe 

carenţe în procesul educaţiei, cadrele didactice depun mari eforturi pentru a corespunde standardelor 

europene. În educaţia tinerii generaţii al secolului al XXI-lea esenţial pentru elev este să înveţe cum 

să înveţe, dar aceasta depinde în cea mai mare măsură de personalitatea cadrului didactic, de 

măiestria sa de a transmite tinerii generaţii cultura vorbirii, cultura gîndirii, cultura credinţei, cultura 

comunicării, cultura vestimentaţiei etc. Valorile profesionale trebuie să pornească din logica 

autocunoaşterii, autodezvoltării şi autoeducaţiei personalităţii. 

   Pentru un viitor luminos şi fericit avem nevoie de o societate inteligentă şi bine educată, 

aceasta însă depinde de capacitatea noastră, a cadrelor didactice, în stabilirea relaţiilor la un nivel 

înalt cu tot ce ne înconjoară şi îndeosebi cu elevii noştri. E clar, cadrul didactic este cheia spre 

success. Noi trăim timpuri cînd schimbările au loc atît de repede, încît uneori sîntem obligaţi să 

depunem mari eforturi pentru asigurarea calităţii educaţiei. Calitatea şi eficienţa sînt cele mai 

importante probleme ale reformelor educaţionale din întreaga lume, de care trebuie să ţinem cont în 

construirea sistemelor naţionale de asigurare a calităţii în învăţămînt. Cadrul didactic din toate 
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timpurile a fost şi va rămîne acel exemplu, de la care elevii vor învăţa tot ce este mai frumos, mai 

bun, mai necesar şi util pentru viaţă. În zilele noastre cadrul didactic trebuie să fie în primul rînd 

conştiincios de ceea ce face şi să ţină pasul cu noul, să fie cu adevărat intelectual, capabil să 

instruiască şi să educe, să descopere şi să cultive înclinaţiile cognitive şi creative ale discipolilor săi. 

Anume, noi, dascălii avem menirea de a identifica, de a descoperi şi de a stimula potenţialul creativ 

al elevilor. Formarea competenţelor ştiinţifice şi a competenţelor sociale nu sînt îndeajuns pentru o 

reuşită şcolară ci utilizarea cunoştinţelor asimilate în viaţa de toate zilele. Un mecanizm care vine în 

ajutorul cadrului didactic este comunicarea. Participarea împreună cu elevii la diferite măsuri 

extracurriculare ne va ajuta mult la descoperirea talentelor elevilor noştri. De-a lungul anilor m-am 

străduit să particip cu discipolii mei la diverse concursuri de creaţie : ,,Izvoarele înţelepciunii” 

(concurs raional), ,,Florii” (concurs republican), ,,Hai mai bine despre copilărie să vorbim” (concurs 

internaţional, Brăila, România), ,,Micul Prinţ” (concurs internaţional al copiilor talentaţi) etc.  

        

                                                      
Copiii participă cu mare plăcere, fiind încrezuţi în succesele lor, datorită faptului că eu le sînt 

permanent alături, îi încurajez, îi stimulez cu cuvinte ,,dulci”. Pentru elevii claselor primare 

învăţătoarea este un exemplu în toate, de aceea mă strădui să fiu la cel mai înalt nivel atît la ore cît şi 

în timpul liber. Fiecare lecţie să fie un spectacol, doar atunci elevii vor fi cuceriţi, vor avea interes, 

vor veni cu satisfacţie la şcoală, iar buna dispoziţie ne ajută să obţinem o educaţie de calitate. La 

lecţii utilizez diverse metode care mă ajută să stimulez activitatea creativă, fantezia, imaginaţia. Din 

practica mea de învăţătoare (36 ani) am observat cîte forţe creatoare sînt ascunse în fiinţele mici-

elevii mei. Deseori mă frămîntă gîndurile : cum să fac, pentru a scoate la lumină aceste forţe 

creatoare? Datorită unei bune experienţe de muncă am înţeles, că pentru fiecare elev în parte există o 

cheiţă pe care sînt obligată să o găsesc. Pentru aceasta folosesc diverse metode, mijloace : cîntecul, 

poezia, compunerile, tablourile, filmuleţe, calculatorul, matineele,excursiile, activităţi împreună cu 

părinţii, pregătirea cadourilor, felicitărilor, îngrijirea florilor din clasă, participarea în cadrul 

campaniei ,,Să-i ajutăm  pe cei mai trişti ca noi” şi altele. Participarea elevilor la aceste activităţi le 

dă posibilitatea să fie mai deschişi, mai aproape unul de altul, să se simtă liber în exprimare şi opinii. 

 

 
                                   

,,Inteligenţia interpersonală reprezintă abilitatea de a sesiza şi de a evalua cu rapiditate stările, 

intenţiile, motivaţiile şi sentimentele celorlalţi. Inteligenţia intrapersonală presupune capacitatea de a 

avea o reprezentare de sine corectă (de a cunoaşte calităţile şi punctele slabe), de a avea conştiinţa 

stărilor interioare, a propriilor intenţii, motivaţii, de a-ţi cunoaşte temperamentul şi dorinţele; 

deasemenea, capacitatea de autodisciplină, autoînţelegere şi autoevaluare”. 

                                                                                                      (Armstrong 2000) 
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    Anume cadrele didactice trebuie să fie înzestrate cu asemenea tipuri de inteligenţă, pentru 

a-şi petrece timpul reflectînd, gîndind, autoevaluîndu-se. Atunci cînd ai un scop bine determinat , 

cînd ştii ce doreşti, ai un traseu clar pe care îl parcurgi, este mai uşor să obţii rezultate scontate cu 

minimum consum de energie. E bine ştiut : ca să obţii rezultate excelente în educaţia tinerii generaţii 

trebuie să te bazezi pe ceea ce ai şi cine eşti tu.  

,,Într-o societate postmodernistă, cunoaşterea trebuie să fie funcţională, utilă, înveţi nu doar 

pentru a şti şi a stoca o serie de informaţii din diferite domenii, pentru a demonstra cît de educat eşti, 

ci înveţi pentru a face, pentru a folosi ceea ce ştii, pentru a aplica ceea ce ai acumulat în folosul tău şi 

al celorlalţi. A şti ce să faci cu ceea ce ai învăţat este dezideratul major al educaţiei postmoderniste”. 

(Oprea C; L., 2008 p.111) 

Obţinerea unei educaţii de calitate de către cadrele didactice presupune în primul rind 

stimularea creativităţii la elevi. Pentru a descoperi cele mai bune calităţi şi abilităţi ale fiecărui elev 

procedez în felul următor : din primele zile ale anului şcolar le propun elevilor o evaluare iniţială 

care reprezintă un test ce cuprinde itimi din diferite domenii (artă, muzică, ştiinţă şi altele). 

Exemplu : a) colorează imaginile;  

                   b) desenează un animăluţ; 

                   c) urcă trei scăriţe, colorînd imaginile preferate; 

                   d) umple coşul cu fructele ce se coc toamna; 

                   e) selectează culorile preferate şi colorează imaginile; 

                   f) uneşte punctele pentru a obţine o imagine etc. 

Apoi la următoarea lecţie sînt analizate şi apreciate lucrările elevilor cu calificativele : foarte 

bine, bine, eşti adevărat pictor, ai un talent deosebit, poţi face lucruri frumoase, eşti un copil minune 

şi altele.  

Aceste teste le coasem într-o carte pe care o intitulăm ,,Primul pas”. Stimularea creativităţii 

elevilor prin intermediul unor teste îi determină pe elevi să fie mai încrezuţi în sine, în propriile 

puteri, mai independenţi, mai conştiincioşi, apare dorinţa de autoafirmare. 

,,Fiecare dascăl trebuie să fie, mai întîi de toate, un educator spre cinste şi adevăr, şi 

moralitate curată. Căci învăţătura de carte, aşa cum a cîştigat-o la timpul său elevul de şcoală, se 

poate pierde cu timpul, bunele moravuri însă, pe care şi le-a însuşit copilul în frageda vîrstă a sa, în 

care sufletul primitor ca ceara se poate modela după plac, rămîn pentru viaţa întreagă” 

( Onisfor Ghibu ) 

Învăţătorul trebuie să fie talentat, fiindcă el contribuie la realizarea celui mai important 

produs al societăţii-Omul, care este viitorul ţării. De el va depinde bunăstarea materială şi spirituală a 

unui popor, produsul continuu al societăţii. Un adevărat pedagog este obligat să fie înzestrat cu : 

competenţă psihopedagogică, competenţă psihosocială, competenţă managerială, abilităţi de 

cercetare, utilizarea variatelor strategii rezolutive, obiectivitate în apreciere şi evaluare. 

Fiecare dascăl îşi are secretele sale ce-i aduc succese. I.Kant precizează, că în educaţie se 

ascunde marele secret al perfecţiunii umane. Misiunea cadrului didactic este de a transmite 

cunoştinţele sale generaţiilor tinerii, el a fost graţiat să-şi petreacă aproape toată viaţa între cărţi şi 

copii. Prin exemplul său trebuie să fie un model demn de urmat, să le insufle elevilor încrederea în 

ziua de mine, selectînd din ,,marea” de informaţii, oferită de toate mijloacele de informare doar ceea 

ce le va fi de folos în viaţă. În acest mod cadrele didactice devin adevăraţi apostoli ai destinelor 

elevilor pe care îi educă şi îi îndrumă, le arată calea adevărată spre ,,lumină”. 
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 A CONSTRUIRII SOCIALE 
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Motto: ,,Caracterul e alcătiut din minte și din suflet.  Așa se 

întâmplă că el depinde de educație și, prin urmare, poate fi îndreptat 

sau îmbunătățit.” 

(Giacomo Casanova) 

 

Pentru început trebuie să ne referim la definiția termenului ,,cognitiv” care reprezintă 

cunoaștere, la capacitățile și mecanismele învățării și accederii la cunoștințe. 

Știinţele cognitive sunt rezultatul încercării de a pune la un loc munca de cercetare din mai 

multe domenii distincte: psihologie, inteligenţă artificială, lingvistică, filozofie, ştiinţe neuronale 

(`„neuroscience'' -- a nu se confunda cu neurologia), educaţie şi antropologie. Istoria disciplinei 

începe din 1976, o dată cu fondarea jurnalului ,,Cognitive Science''. Știinţele cognitive se suprapun 

în măsură destul de mare cu psihologia cognitivă. Psihologia cognitivă se ocupă cu colectarea de 

date experimentale de la subiecţi umani pe când ştiinţele cognitive se folosesc mult de simulări pe 

calculator. 

Pe parcursul dezvoltării sale biologice, psihice și sociale, omul își dezvoltă capacități 

specifice de cunoaștere a lumii și a lui însuși.  

Cunoașterea se realizează prin: 

- procese cognitive senzoriale: senzații, percepții, reprezentări; 

-  procese cognitive intelectuale: gândire, limbajul, imaginație, memorie. 

În dezvoltarea cunoştinţelor sociale specialiştii nu studiază cognitivul ca o construcţie 

socială. 

Ceea ce lipseşte este impactul interacţiunii sociale asupra dezvoltării cognitive (Piaget punea 

în evidenţă un paralelism între dezvoltarea cognitivă şi cea socială, neavând ca obiectiv căutarea 

cauzalităţii.) 

Indivizilor, moştenirea biologică le oferă potenţialităţi, dar acestea nu sunt activate decât 

prin intervenţia mediului familial, educativ, social şi cultural. 

Înnăscutul şi dobânditul sunt amândouă necesare pentru ca o dezvoltare cognitivă să se 

producă. Diferenţele de moştenire biologică ale indivizilor pot eventual facilita sau împiedica 

asimilarea unei moşteniri culturale, iar diferenţele la nivelul moştenirii culturale pot orienta 

exprimarea potenţialităţilor înnăscute într-o direcţie sau alta. 

Se insistă din ce în ce mai mult asupra interacţiunilor complexe care există între cei doi 

factori, mediile neintervenind toate într-o manieră identică în dezvoltarea potenţialităţilor înnăscute, 

iar diferenţele înnăscute neexprimându-se toate în acelaşi fel în medii diferite. 

Modul în care subiectul uman îşi reprezintă mediul şi cunoştintele despre acesta, precum şi 

procedurile de prelucrare ale acestor reprezentări pentru a permite rezolvarea de probleme şi, în 

final, adaptarea la mediu este “piatra de încercare a psihologiei cognitive.” (Miclea Mircea, 1999, p. 

36). 

Schemele cognitive sunt un bloc organizat de cunoştinţe ireductibil la componentele sale, 

care se activează simultan, corespunzând unei situaţii complexe din realitate. Principalele 

caracteristici ale schemelor cognitive după Mircea Miclea, sunt:  

1. Schemele cognitive sunt blocuri de cunoştinte insecabile şi autonome în raport cu alte 

informaţii. O schemă cognitivă cuprinde o mulţime de cunoştinţe nu numai despre elementele unei 

situaţii, ci şi despre relaţiile lor reciproce; 
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2. Structurile cognitive denotă situaţii complexe. Ele nu descriu proprietăţile (intrinsece) 

unui obiect; acest gen de cunoştinţe se pot organiza sub forma reţelelor propoziţionale. Structurile 

sau schemele cognitive exprimă contextul în care apar anumite elemente, modul în care sunt 

structurate astfel încât formează un anumit tip de situaţie; 

3. Schemele sunt structuri generale şi abstracte; ele nu se aplică numai la o singură situaţie, 

ci la un tip de situaţii. Structurile cognitive sunt organizate ierarhic, în vârf fiind cunoştinţele certe, 

iar la periferie un set de cunoştinţe variabile, în funcţie de situaţie. O schemă cognitivă este cuprinsă 

într-una cu un grad mai mare de generalitate; 

4. Schemele sunt modalităţi de organizare a cunoştinţelor declarative. 

Cunoştinţele grupate într-o stuctură cognitivă nu sunt legate de o utilizare anume. 

O dată stucturate, schemele cognitive intervin activ în procesarea informaţiei. 

Sistemul cognitiv posedă cunoştinţe atât de diverse, iar modurile de dobândire a lor sunt atât 

de variate, încât este imposibilă considerarea doar a unui mecanism unic de organizare a lor. 

Organizările bazei de cunoştinţe depind nu numai de interacţiunea cu materialul care trebuie 

asimilat, ci şi de interacţiunea cu mediul în care se desfăşoară învăţarea. 

 Concluzia este aceea că organizarea bazei de cunoştinţe este rezultanta interacţiunii dintre 

sistemul nostru cognitiv şi mediul în care se desfaşoară învăţarea. 

Pedagogia constructivistă are în vedere stimularea participării elevului la procesul de 

elaborarea a cunoştinţelor. Elevii îşi construiesc înţelegerea. Eugen Noveanu afirmă că ,,învăţarea 

este un proces activ, informaţia poate fi impusă din exterior, dar nu şi înţelegerea; aceasta trebuie să 

vină din interior. Învăţarea este determinată de o interacţiune complexă între cunoaşterea existentă a 

subiecţilor, contextul social şi problema de rezolvat. Instruirea se referă la asigurarea subiecţilor cu 

o situaţie de colaborare în care ei să aibe atât mijloacele, cât şi oportunitatea de a construi o nouă 

înţelegere.” (Eugen Noveanu, 1999, p. 11). Pentru a stimula reflecţia necesară pentru constuirea 

cunoaşterii, sarcinile de rezolvat trebuie să propună un element de noutate pentru a motiva 

subiectul. 

Ele trebuie să aibe o complexitate realistă, să fie accesibile ca şi conţinut şi modalităţi de 

realizare, să fie relevante pentru elevi, să solicite construirea şi testarea unor predicţii. Cadrul 

didactic trebuie să-l ajute pe elev în demersurile întreprinse, în calitate de coparticipant. 

Pe liniile modificărilor cognitive structurale se înscriu teoriile şi tehnicile educaţionale 

elaborate de R. Feurestein. El a realizat experienţe de învăţare mediată, care constau în intervenția 

unor mediatori între stimuli şi organism. Mediatorul (părintele, educatorul) devine organizatorul 

experienţelor de învăţare ale copilului. Calitatea medierii determină capacitatea de învăţare a 

copilului. Efectul medierii este modificabilitatea structurii cognitive. Pentru Feurestein (1979), cu 

cât un individ a beneficiat mai mult de experienţe de învăţare mediată, cu atât capacitatea lui de a fi 

modificabil va fi mai mare, ca urmare a unei expuneri directe la sarcini de învăţare. (vezi Gabriela 

Stoltz, 2000, p. 20). 

Cercetare-studiu de caz 

 Absenteismul școlar nemotivat 

I. Date personale 

1. Numele și prenumele: L. C. 

2. Locul și data nașterii: Constanța, județul Constanța,  

3. Domiciliul:  

4.  Școala și clasa în care învață elevul: Liceul Tehnologic ,,C: A: Rosetti” Constanța, clasa 

a XIII-a 

II. Date familiale 

 Ocupația și locul de muncă al părinților 

Tatăl elevului s-a recăsătorit. Mama de profesie vânzătoare, din cauza condițiilor socio-

economice, a fost nevoită să plece în străinătate, lăsând copilul în grija unchiului și a     mătușii.  

 Structura și componența familiei 

Familia este de tip monoparental. Familia deține resurse medii pentru întreținere. În vacanța 

de vară băiatul muncește ca sezonier la o curățătorie de covoare. 
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 Atmosfera și climatul educativ 

În general atmosfera și climatul educativ sunt pozitive. Relațiile dintre unchi, mătușă și 

elevul L. C. sunt bune, dar aceștia au servici și întreaga responsabilitate pentru educarea tânărului îi 

revine școlii. 

 Condițiile de viață și de muncă ale elevului 

Elevul locuiește cu familia unchiului într-un apartament spațios cu 4 camere. Mama s-a 

preocupat de a asigura condiții civilizate de trai, având camera lui mobilată corespunzător vârstei. În 

ultima perioadă a alocat mai mult timpului de lucru la servici decât studiului pentru examenul de 

bacalaureat. 

 Influențe din afara familiei 

Elevul are o prietenă și își petrece cu aceasta  foarte mult din timpul liber și din programul 

alocat orelor de curs. 

 Dezvoltarea fizică și starea sănătății 

Dezvoltarea este una normală vârstei, iar starea de sănătate este bună. Elevul nu este în 

evidență cu afecțiuni clinice sau cronice. 

 Particularități ale debutului școlar 

Elevul L. C. are o capacitate de a efectua acțiuni practice, grad de independență a proceselor 

intelectuale. În anii anteriori am remarcat aptidudini ale elevului L. C. la disciplinele umaniste, reale 

(matematică, fizică, chimie), tehnice și de operare pe calculator. Profesorii care predau aceste 

discipline l-au încurajat să participe la concursuri școlare. La disciplina Tehnologia Informației și a 

Comunicațiilor a participat la mai multe concursuri școlare unde a obținut diplome și un loc bine 

meritat printre colegii săi. Participând cu clasa la campionatul de fotbal pe liceu au obținut locul I.   

Spre sfârșitul anului școlar 2011-2012, elevul L. C. a acumulat absențe la mai multe 

discipline atrăgând atenția profesorilor și a dirigintei. Cazul a fost dezbătut la ședința cu părinții și 

colectivul clasei. Din partea elevului am contactat-o telefonic pe mătușă și i-am relatat situația 

evidențiind consecințele nefavorabile care apar datorită absențelor nemotivate. Elevul a declarat 

anterior în timpul anului școlar că trebuie să termine anul școlar cu o medie mare deoarece vrea să 

urmeze cursurile unei universități din Constanța. 

 Rezultate obținute de elev 

Rezultatele la învățătură obținute de elev pe parcursul anilor de studii primare și gimnaziale 

îl încadrează în categoria elevilor care au dovedit o preocupare pentru studiu. 

 Procese cognitive și stilul de muncă intelectuală 

Elevul L. C. prezintă caracteristicile unei inteligențe și a unei memorii dezvoltate  

corespunzător categoriei de vârstă. Are aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea 

unui autovehicul, deține permis auto. Vocabularul este bogat cu exprimare corectă, expresivă.  

- Stilul de muncă 

Stilul de muncă nu este sistematic deoarece alocă un timp insuficient pregătirii temelor. 

După-amiezile fiind ocupat cu șofatul în cadrul firmei la care s-a angajat. Are lacune la disciplinele 

de bacalaureat mă refer în special la matamatică și fizică. 

 Conduita elevului la lecții 

Elevul L. C. participă activ, cu interes și este sârguincios la disciplinele tehnice și 

umanistice. La disciplinele reale face eforturi de a compensa lipsa studiului de acasă prin exerciții 

suplimentare în timpul recreațiilor.  

 Conduita în grup, integrarea social a elevului 

Elevul L. C. este comunicativ, atunci când colectivul clasei îl solicită să rezolve o sarcină 

creativă participă cu interes. La disciplinele reale îi ajută pe elevii care nu înțeleg exercițiile dificile.  

 Comportare generală 

Rezultatele școlare pe semestrul I sunt în scădere față de anii școlari anteriori. În permanență 

este oboist datorită efortului suplimentar școală-servici-teme școlare. Este mult prea agitat datorită 

efortului suplimentar depus. La ultimele ore absentează ocazional cu pretextul că pleacă la servici.   

 Trăsături de personalitate 

Elevul L. C. este înzestrat următoarele tipuri de aptitudini: 
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- generale(memoria, spiritual de observație, atenția) 

- special(tehnice, psihomotorii). 

Temperamentul elevului L. C. este sangvinic(rapiditate, vioiciune, năzuința spre schimbare, 

distribuție și comutare ușoară a atenției, maximă adaptabilitate, menținere a rezistenței și 

echilibrului psihic). 

III. Evaluarea problemei elevului 

Problema practică-Identificarea cauzelor performanței școlare scăzute la mai multe 

discipline. 

Problema emoțională- stresul resimțit la școală datorită efortului fizic. 

Problema comportamentală- absenteism școlar nemotivat la orele finale de curs. 

IV. Cercetarea cauzelor absenteismului școlar  

1. Identificarea cauzelor performanței școlare scăzute la disciplinele reale. 

2. Aplicarea unui test de dispoziție la ora de consiliere și orientare școlară. 

Vă invit să parcurgeți chestionarul dedicat dispoziției. 

Chestionar 

1. Ești mulțumit de viața ta?  Da  Nu 

2. Ai renunțat la multe din activitățile și preocuparile tale? Da  Nu 

3. Te simți adesea plictisit?  Da  Nu 

4. În general te afli într-o bună dispoziție?  Da  Nu 

5. Crezi ca ai mai multe probleme cu memoria decât ceilalți?  Da  Nu 

6. Te simți fericit în majoritatea timpului? Da  Nu  

7. Te simți plin de energie?  Da  Nu  

8.  Ești dispus să renunți la anumite activități pentru reușita profesională?  

 Da  Nu 

9. Te simți deseori neajutorat? Da  Nu 

10. Crezi că cei mai mulți sunt într-o situație mai bună ca a ta?  

Da  Nu 

V. Interpretare rezultate chestionar 

Pe un eșantion de 17 elevi s-a aplicat un chestionar privind dispoziția elevilor la finalul orei 

de curs. O marjă de 60% elevi au răspuns negativ la chestionar.  

Din această evaluare rezultă un număr mare de elevi surmenați după orele de curs.  

VI. Plan de optimizare 

1. La ora de consiliere și orientare se discută situația școlară și comportamentală a fiecărui 

elev, având în centrul atenției problema elevului L. C. Situația delicată din familie l-a determinat pe 

elevul L. C. s-ă lucreze part-time și totodată să frecventeze cursurile școlare. Colectivul clasei 

propune să îl ajute la temele de la disciplinele problemă, să parcurgă împreună conținutul unităților 

de învățare, unde a înregistrat mari lacune. 

2.  Trebuie menționat faptul că am identificat și alt elev cu aceiași situație delicată în familie 

care lucrează part-time pentru cheltuielile zilnice școlare. Am apelat din nou la colectivul clasei să 

intervină și în acest caz.  

3. Se va realiza ședința cu părinții, la care va participa și colectivul clasei. Se întocmește o 

listă cu elevii cu absenteism școlar. Se discută problemele fiecărui elev în parte. Situație școlară, 

probleme familiale, medicale și alte aspecte.  

4. Cu ajutorul Consiliului de profesori ai clasei, colectivulului de elevi și dirigintei se 

stabilește un plan de recapitulare a materiei școlare.  

5. Elevii vor participa la orele de pregătire suplimentară pentru disciplinele de bacalaureat. 

6. Elevii vor renunța la alte activități extrașcolare(serviciul part-time) pentru a finaliza cu 

succes anul școlar.  

7. Întocmirea unui plan de dezvoltare personală: Evoluez? Stagnez? Regresez? 

8.  Participarea elevilor la proiectul educativ ,,Luminează-te, și vei fii. Voiește și vei avea!" 
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VII. Argument 
În definirea familiei, se folosesc adesea formulări exprimete prin metafore, tocmai pentru a lăsa 

drum deschis celor care văd în familie și dincolo de ce este ea la prima vedere. Este prima școală a 

copilăriei, cei șapte ani de acasă. Trebuie spus că atunci când vorbim de influiențele familiei vorbim 

nu doar de părinți, ci de toți membrii acesteia. De unde obligația factorilor competenți de a acorda 

familiei atenția necesară, ajutorul calificat în materie de educație. Familia reprezintă cel mai 

important factor cu care cooperează școala în procesul de educare. Dincolo de condițiile materiale 

privitoare la pregătirea zilnică pentru activitatea școlară, este necesară orientarea părinților în 

direcția cunoașterii reale a propriilor copii. Școala are obligația de a informa părinții despre modul 

în care trebuie făcută evaluarea propriilor copii, de a-i informa cu privire la modalitățile prin care 

trebuie să studieze comportamentul copiilor din punct de vedere al trăsăturilor caracteristice, a 

resurselor de care dispun, al înclinațiilor, al șanselor de a le promova. În cazul elevului L. C., care a 

fost lipsit de afecțiunea părinților biologici și lipsa resurselor materiale l-a determinat să își caute un 

loc de muncă. 

 Absenteismul școlar este un fenomen cu o dinamică spectaculoasă în ultimile decenii. 

Absenteismul școlar este o problemă socială, fiind explicată mai mult de caracteristicile socio-

culturale ale mediului de proveniență și apărând mult mai frecvent în mediul urban și familiile cu 

situație delicată. Deasemenea un tip de conduită evazionistă stabilă, ce prefigurează sau reflectă 

atitudinea structurată a lipsei de interes, motivație, încredere în educația școlară. Când elevii încep 

să lipsească de la școală având un motiv știut numai de ei, această conduită este un semnal tardiv al 

existenței problemelor. Absenteismul constituie o formă de agresiune împotriva școlii, împotriva 

anumitor discipline. Prin consiliere individuală sau colectivă cu elevii cât și cu părinții acestora, se 

poate ajunge la o bună adaptare școlară. 
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STADIILE DE DEZVOLTARE ALE COPILULUI  

 

  

Prof. înv. primar SORIN GABRIEL ILIE 

Inspectoratul Școlar Județean Teleorman 

      Prof. înv. primar EUGENIA ILIE 

    Şcoala Gimnazială ,, Mihai Viteazul”Alexandria 

 

Ca orice proces de dezvoltare , la fel şi dezvoltarea fizică şi psihică se produce după anumite 

legi, în condiţiile unor schimbări cantitative şi calitative, în condiţiile luptei dintre elementele 

mediului în activitatea psihica. Acesta schimbări vin dintr-o succesiune bine determinată de trepte şi 

faze prin care trece copilul. Pentru parcurgerea unei faze , fiecare copil are nevoie de un anumit 

timp, iar fazele se succed într-o ordine bine stabilită, fără ca vreuna din aceste trepte să fie sărită în 

cadrul evoluţiei fizice şi psihice a unui copil. 

În clasificarea perioadelor de vârstă trebuie să se ţină seama de o serie de criterii: 

- Particularităţile individuale şi de vârstă: vârsta cronologică constituie un mijloc comod 

de clasificare pentru un copil de 5 ani  sau pentru unul de 8 ani. Dar analiza atentă a fenomenului 

evoluţiei psihice, ne arată că criteriul cronologic nu este satisfăcător, deoarece între vârsta 

cronologică şi vârsta mintală apar o serie de decalaje. 

- Tipul de relaţii fundamentale: condiţiile concrete de viaţă contribuie la dezvoltarea 

copilului. în procesul dezvoltării se schimbă şi se perfecţionează mijloacele pe care le utilizează 

fiinţa umană pentru a stabili şi a menţine relaţii cu mediul. Locul pe care-l ocupă copilul în sistemul 

relaţiilor sociale, faţă de celelalte persoane se schimbă o dată cu înaintarea în vârstă (relaţii cu 

familia, şcoala şi societatea, etc.). 

Activitatea de bază constituie un alt criteriu după care se face periodizarea copiilor. în 

decursul vieţii copilului, predomină una dintre cele trei activităţi: jocul, învăţarea, activitatea 

profesională. Acestea corespund cronologic vârstelor jocul între 0-6 ani, învăţătura între 6-7 ani şi 

18-19 ani iar munca productivă între 18-19ani şi 21-22 ani. 

Intrarea în şcolaritate ocupă o poziţie specială în configuraţia tabloului copilăriei. începutul 

vieţii şcolare este începutul unei activităţi de învăţare care îi cere copilului nu numai efort 

intelectual considerabil, dar şi o mare rezistenţă fizică. 

Sub aspectul dezvoltării fizice sunt de reţinut indicii creşterii ponderale şi saturate. Relativ 

lentă, la început, creşterea în greutate se accentuează ulterior, când diferenţa de greutate urcă de la 

un an la altul. Fără să fie robust, micul şcolar dispune de o forţă musculară în continuă creştere. 

Destul de imobil la început, elevul din clasele mici, devine treptat îndemânatic , învăţând să-şi 

organizeze mişcările potrivit particularităţilor interacţiunii cu lucrurile. Disponibilităţile fizice se 

integrează treptat, dinamic, solicitărilor psihice. Procesele de creştere şi maturizare continuă la 

nivelul sistemului nervos. 

Efortul fizic şi intelectual, reglat de consumurile de energie din organism şi din creier, 

imprimă o marcă specifică instalării stării de oboseală, cu notele ei de variaţie de un copil la altul. 

Mica şcolaritate este perioada când se modifică substanţial regimul de muncă şi viaţa, 

caracteristicile tensionate şi vectoriale, generate de evenimentele care domină şi marchează tabela 

de valori a micului şcolar. 

Mediul şcolar în care copilul de şase ani este primit, este complet diferit de cel familial „el 

fiind creat, nu pentru a distribui satisfacţii afective, ci pentru munca disciplină, continuă, 

organizată" după cum observa M. Debesse. 
9
 

Şcoala constituie un mediu care, în locul unui grup restrâns (cel de joc), oferă copilului o 

activitate şi un loc de muncă, cu numeroase întrepătrunderi mentale, afective, morale, care se 

constituie ca un important resort al dezvoltării lui psihice. 

                                                           
9
Neveanu,P.P.,  Zlate,Mielu, Creţu,Tinca - Psihologie - Manual pentru clasa a Xl-a Bucureşti, 1991, pag. 107 
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Mediul şcolar aduce cu el un climat mai rece şi mai puţin protector decât cel familial şi cel 

din grădiniţă. Cadrul didactic înclină spre raporturi mai rezervate şi mai puţin intime cu elevii, iar 

colegii de şcoală sunt mai puţin dispuşi să dea dovadă de înţelegere, faţă de toţi, deopotrivă. 

În principiu, în jurul vârstei de şase ani, se formează premisele trecerii de la activitatea de 

joc la învăţătură, dar real, trecerea şi adaptarea la noua situaţie decurge ilegal de ta un copil la altul, 

ceea ce ne permite să admitem ca valide, două situaţii: 

a)cea a copiilor la care premisele necesare trecerii ia şcolaritate s-au maturizat dar forma! ei 

rămân încă preşcolari, deşi pot să realizeze activitatea de învăţătură; 

b)şi cea a copiilor la care premisele trecerii cunosc o oarecare întârziere în formarea lor, deşi 

formal ei au început să desfăşoare învăţătura, dezvoltarea ca fiind încă independentă de structurile 

jocului. Copii vor străbate o perioadă de criză, cu sensuri motivaţionale diferite pentru ei şi pentru 

alţii. 

Soluţionarea decalajului dintre social şi psihologic, şi implicit de tensionare, trecerea 

copiilor într-o nouă fază a dezvoltării, nu se poate face decât cu intenţia mediatoare şi modelatoare a 

unui factor special: factorul pedagogic, modelul educaţional, procesul instructiv - educativ. 
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Motto : „Am ajuns la o concluzie care mă sperie. Sunt un 

element hotărator în clasă. Felul în care mă port creează climatul 

clasei. Dispoziţia mea zilnică influenţeaza întreaga atmosferă. Ca 

profesor, posed o putere uriaşă de a face viaţa elevilor mei frumoasă 

sau insuportabilă. Pot fi un instrument de tortură sau de inspiraţie. 

Pot să-i umilesc sau pot să le fac pe plac; pot să-i rănesc sau pot să-i 

vindec. În toate situaţiile am responsabilitatea de a decide dacă un 

incident va fi aplanat sau amplificat, dacă un copil va fi umanizat sau 

dezumanizat.”   (Haim Ginot)  

 

I . Introducere 

 

      În societatea actuală, şcoala românească trece print-o criză de recunoaștere a identităţii și 

calităţii ei. Nu puţine sunt vocile care se exprimă critic în privința aceasta. Cauza acestui fenomen 

se regăseşte atât în cadrul şcolii, cât și al societăţii. Fiecare dintre acestea au evoluat în ultimii ani 
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diferit, aparent contradictoriu, deşi rolul declarat al şcolii este tocmai acela de a pregăti tânăra 

generaţie pentru viitor.  

În lucrarea de faţa doresc să prezint, din perspectiva şcolii, felul în care aceasta, în principal 

prin profesorii ei, poate determina bunul mers al lucrurilor, poate reaşeza această instituţie pe locul 

bine-meritat. Cred că este nevoie din când in când să ne ridicăm deasupra lucrurilor, să privim de 

sus în propria ogradă, să vedem întâi „pădurea și apoi copacii”, iar noi să ne aducem aminte, înainte 

de toate, de rolul fundamental al şcolii, acela de modelatori de suflete și inteligențe, fără  să ne 

formalizăm sau să ne lamentăm. 

Potrivit Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011 art.2 alineatele (1), (2), (3), misiunea, 

viziunea și idealul educaţional al şcolii româneşti sunt definite astfel: 

 Art. 2.  

(1) Legea are ca viziune promovarea unui învățământ orientat pe valori, creativitate, 

capacităţi cognitive, capacităţi volitive și capacităţi acţionale, cunoştințe fundamentale, competenţe 

și abilităţi de utilitate directă, în profesie și în societate.  

   (2) Misiunea asumată de lege este de formare, prin educaţie, a infrastructurii mentale a 

societăţii româneşti, în acord cu noile cerinţe, derivate din statutul României de ţară membră a 

Uniunii Europene și din funcţionarea în contextul globalizării, și de generare sustenabilă a unei 

resurse umane naţionale înalt competitive, capabilă să funcţioneze eficient în societatea actuală și 

viitoare.  

   (3) Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală și 

armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem 

de valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului 

antreprenorial, pentru participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi 

pentru angajare pe piața muncii.  

Prin definiţie, idealul educativ „este categoria de generalitate maximă ce surprinde 

paradigma de personalitate, oarecum abstractă, proiectul devenirii umane la un moment dat, într-o 

societate dată". (C. Cucoș, 1999, p.46). În acelaşi timp, idealul educaţional  reprezintă suprema 

valoare  din care şcoala îşi determină norme, principii, scopuri, strategii și obiective care jalonează 

procesul de formare a generaţiilor viitoare. 

În societatea actuală, dominată de o grilă răsturnată a valorilor, a unui capitalism cel mai 

adesea greşit înţeles sau aplicat,  datorită gradului mare de generalitate a aspiraţiilor definite în 

LEN, idealul educaţional poate părea nefuncţional și chiar utopic. În plus, acesta este expus 

conjuncturilor istorice, fiecare generaţie încercând să-şi proiecteze în viitor modul în care ar putea 

arăta societatea peste un număr de ani. Dar chiar cei care încearcă această proiecţie nu pot defini 

clar, nu pot prevedea ce schimbări pot surveni în societate, ştiinţă, tehnologie, politică, nu pot 

prefigura felul în care va arăta societatea nici peste un număr relativ mic de ani, cu atât mai puţin 

peste decenii, când elevii noştri de astăzi vor fi la maturitate. De aceea „formarea personalităţii 

autonome” a elevilor  devine o condiţie sine-qua-non a şcolii româneşti. 

 Formarea personalităţii autonome" este enunţată ca făcând parte din idealul educațional 

al școlii românesti, cu  cele trei dimensiuni prezentate în orice manual de pedagogie: socială, 

psihologică și pedagogică. Astfel, formarea personalităţii autonome corespunde unor cerinţe 

sociale, răspunde nevoilor și posibilităților indivizilor şi poate fi transpusă practic în planul 

instructiv - educativ.  

Conceptul de personalitate autonomă a elevului este insuficient definit în literatura de 

specialitate românească. S-a conturat o definiţie a autonomiei ca fiind acea competență a individului 

care se exprima prin comportamente de autodeterminare a acţiunilor, de exprimare a deciziilor 

proprii și îndeplinire responsabilă a acestora, concomitent cu acceptarea, asumarea și interiorizarea 

acţiunilor efectuale. 

În sistemele pedagogice alternative (Montessori, Freinet, Step by Step, Waldorf) 

promovarea autonomiei educabilului se realizează prin orientarea către valorizarea personalităţii 

copilului şi dezvoltarea potenţialului acestuia prin tehnici de învăţare activă, nondirective, în 

perspectiva construirii unor comportamente durabile de tip autonom : responsabilitatea, libertatea de 
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acţiune, alegerea proprie, curiozitatea intelectuală, epistemică, tatonarea experimentală, exersarea 

anumitor tehnici de munca intelectuală, implicarea în activităţi ocupaţionale. 

În ce măsură şcoala românească asigură formarea personalităţii autonome? Autonomia 

elevului reprezintă un subiect controversat în spaţiul şcolii noastre. Aceasta concluzie a rezultat mai 

ales în urma unor discutii informale purtate cu unele cadre didactice şi elevi din învățământul 

preuniversitar. Autonomia se dovedește a fi un domeniu vag, incert, chiar periculos. Există minţi 

care nu concep autonomia elevului în cadrul şcolii, iar rolul acestei instituţii este acela de a forma 

roboţi, indivizi în serie, „programaţi" să execute și nu să propună singuri. 

 Sunt şi părerile conform cărora şcoala oferă prea multă autonomie elevilor, iar aceasta nu 

poate fi decât dăunător, deoarece elevii nu mai recunosc nicio autoritate. 

Cum găsim calea  de mijloc? Echilibrul trebuie păstrat între cele două extreme, necesitatea 

formării personalităţii autonome fiind dată de rapiditatea cu care societatea evoluează, iar viitorii 

adulţi trebuie să facă faţă acestor schimbări. 

II. Şcoala ca organizaţie socială 

În societatea contemporană activitatea umană este supusă unui proces de organizare şi 

structurare atât pe plan individual cât şi pe plan social. Organizarea răspunde nevoii de a obţine 

rezultate superioare, eficienţă sporită, nevoie ce este specifică omului. Individul a conştientizat 

propriile limite, şi-a dat seama că de unul singur, izolat, performanţele sale vor fi mai reduse decât 

dacă şi-ar uni eforturile cu alţi indivizi care au scopuri asemănătoare.  

În lucrarea "Şcoala - abordare sociopedagogică", Emil Păun prezintă avantajele individuale 

şi sociale pe care le are  activitatea organizată: 

-  dezvoltarea şi potenţarea capacitaţilor individuale, prin cooperare într-o structura 

organizata care-l plaseaza pe individ acolo unde competenţele sale pot fi valorificate superior; 

- utilizarea raţională şi reducerea timpului de realizare a diferitelor activităţi; 

-  prelucrarea, transmiterea şi utilizarea sistematică a achiziţiilor generaţiilor anterioare (E. 

Păun, 1999, p.7). 

În  şcoală, activităţile sunt structurate în jurul unor finalităţi clar formulate în documentele 

şcolare, antrenează un mare număr de indivizi (elevi, profesori, personal administrativ etc.), iar 

acești indivizi deţin statute și roluri bine delimitate. Continuând analiza şcolii din perspectiva 

organizaţională, profesorul reprezintă principala caracteristică a acesteia, el având rolul determinant 

în formarea personalităţii autonome a elevului.  

Şcoala este o organizaţie care învață și produce învăţare. Din aceasta dublă deschidere 

(învață şi produce învățare) rezultă o serie de particularităţi care configurează specificul şcolii ca 

organizaţie. Cea mai importantă caracteristică o reprezintă realizarea a două activităţi de bază 

distincte, dar interdependente: 

-  activitatea managerial - administrativă care vizează conducerea și administrarea şcolii, dar 

şi structurile care reglementează activitatea cadrelor didactice, statutul şi rolul lor instituţional.  

-activitatea pedagogico – instituțională. Aceasta este reglementată de norme ce decurg din 

natura proceselor de predare – învățare, implicând raporturi specifice ale elevilor și profesorilor cu 

ştiinţa (devenită obiect al transmiterii şi asimilării în şcoală). Logica acestei activități își are sursa în 

premise psihologice şi pedagogice. 

 Premisele psihologice constau în: particularitățile dezvoltării generale a elevilor de diferite 

vârste; caracteristicile proceselor de învățare la anumite vârste; resursele afectiv - emoţionale 

implicate în învățare etc. 

 Premisele de natură pedagogică se referă la achiziţiile privind modalităţile de organizare şi 

desfăşurare a predării - învăţării, structurile curriculare, caracteristicile relaţiei pedagogice profesor 

- elev, natura comunicării didactice etc.  

Deşi ambele tipuri de activităţi (managerial - administrativă și pedagogică) sunt întâlnite la 

nivelul organizației şcolare şi sunt în relaţie de interdependenţă, totuşi pare să domine activitatea 

pedagogică. 

Astfel, rezultă o altă caracteristică a organizaţiei şcolare, și anume prezenţa în mai mare 

măsură a aspectelor informale și expresive. Această manifestare este determinată atât de prezenţa 
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elevilor, care au propria cultură, dar şi faptului că logica pedagogică solicită din partea cadrelor 

didactice creativitate și imaginaţie în activitatea lor, dar şi în comportament. 

Şcoala, mai mult decât alte organizaţii, oferă membrilor săi libertate de manifestare şi 

prezintă flexibilitate faţă de atitudinile mai puţin conformiste. Desigur, această libertate se 

manifestă între anumite limite impuse de logica organizaţiei.  

O a treia caracteristică ce distinge şcoala de alte organizaţii cu implicaţii în sfera educaţiei şi 

a culturii este prezentă mai multor tipuri de membri, atât în plan organizaţional, cât și în plan 

pedagogic : 

1. În plan organizaţional se află membrii organismelor de conducere ale școlii: directori, 

directori adjuncţi, șefi de catedra, care sunt în acelaşi timp profesori și manageri. 

2. În plan pedagogic se disting două categorii de membri: cadre didactice şi elevi. 

Școala  oferă un cadru bine structurat, care angajează şi stimulează actorii sociali (profesori 

și elevi) în atingerea unor performanţe şi obţinerea unor satisfacţii. Aceşti actori tind să atingă nişte 

obiective dinainte stabilite, propunând schimbări instituţionale şi făcând instituţia să evolueze. În 

acelaşi timp, şcoala este o organizaţie care se reproduce; normele, modelele, valorile, regulile de 

activitate şi de comportament sunt întărite și transmise de la o generație la alta.  

Ca organizaţie socială cu funcţie de socializare şi de transmitere a valorilor sociale, şcoala se 

prezintă ca un sistem cu următoarele caracteristici psihosociologice: 

-  Întreţine numeroase relaţii de ordin social, economic, politic etc. cu mediul socio - 

economic, mai ales cu familia, mass-media, instituţiile culturale şi politice; 

-  Dezvoltă o funcţie primară, constând în livrarea de servicii elevilor şi de produse 

societății  şi o functie secundară, constând în furnizarea de modele atitudinale, comportamentale etc. 

populației implicate în sistem; 

-  Este un sistem deschis - indivizii intră în sistem cu anumite achiziții culturale (modele, 

valori, norme, prejudecăţi), suferă un proces de transformare şi ies din sistem purtând ceva din acea 

încărcătură initială; 

-  Uneori, scopurile fundamentale ale şcolii (instrucția si educaţia) sunt neglijate în favoarea 

menţinerii sistemului prin instituirea unor norme și regulamente care transformă membrii 

organizaţiei în simpli executanţi. Efectul este crearea unor „personalităţi birocratice" caracterizate 

prin supunerea necondiționată la norme, angajare afectivă minimă, dezinteres față de inovație și 

progres, dependență excesivă față de nivelele ierarhice (respectiv profesorul); 

- În cadrul unei organizaţii, individul prezintă o dublă tendință: pe de o parte satisfacerea 

propriilor aspiraţii, obţinerea succesului personal, pe de altă parte el trebuie să răspundă cerinţelor 

organizaţionale, să respecte ierarhiile superioare.  

- Şcoala, ca organizaţie socială, este, în acelaşi timp, un sistem formal şi informal. Este 

formal deoarece prescrie reguli, norme, controlează şi sancţionează conduitele individuale prin 

raportare la aceste norme. În acest cadru formal se dezvoltă relaţii interpersonale informale precum 

simpatie, antipatie, preţuire, dispreţ, alegere, respingere între elevi, între elevi și profesori sau între 

profesori; 

- Relaţiile dintre nivelurile ierarhice, dar și dintre membrii oricărei organizaţii sociale, deci 

şi ai şcolii, nu pot fi menținute fără o comunicare eficientă. La nivelul şcolii, comunicarea poate 

menţine distanţa dintre indivizi cu funcţii și statusuri diferite sau poate contribui la stabilirea unor 

relații socio-afective. Nu trebuie neglijată importanța canalelor informale de comunicație ce pot 

deveni adevărate „instrumente" de cunoaştere a elevilor (A. Neculau, S. Boncu, 1999, pp.232 - 

234). 

Aceste caracteristici ale sistemului şcolar nu trebuie înţelese ca fiind separate, independente. 

Ele se află într-o interacţiune permanentă şi se influenţează reciproc. 

Şcoala este deci  o organizaţie socială care influenţează și transformă viata membrilor săi. 

Şcoala modelează comportamentul uman prin instituirea unor reguli a căror respectare este 

sancționată prin recompense și pedepse. Este o organizație care învață și produce învățare, care 

reproduce normele și valorile deja existente, dar, în acelasi timp, stimulează inovaţia și progresul. 

De asemenea, la nivelul organizaţiei şcolare, există funcţii, roluri și statusuri delimitate ierarhic, 
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între care se stabileşte un sistem de comunicare formală, dar și informală. Nu în ultimul rând, şcoala 

presupune prezența unui mare număr de indivizi care acționează în vederea atingerii unor scopuri 

comune, între care şi formarea unei personalităţi autonome a elevului. 

În ceea ce-i privește pe elevi, mulţi dintre ei au dovedit că nici nu cunosc sensul conceptului 

de „autonomie" , nu înţeleg ce li se „pregăteşte”. 

Ce rol îi revine profesorului în formarea personalităţii autonome? În ce măsură profesorii 

sunt conștienţi de acest rol şi în ce măsură acţionează în direcţia construirii autonomiei elevilor? 

În acest context idealul educațional este mai mult un pretext, decât un punct de reper sau un 

motiv de emitere a judecăților de valoare. Se spune despre ideal, în general, că spre el se tinde, dar 

niciodată nu poate fi atins, iar despre idealul educaţional că „mai mult se declamă decât se 

înfăptuieşte". (C. Cucos, 1999, p. 47).  

Este formarea personalităţii autonome doar o iluzie pe care o propune şcoala românească, 

sau ea se şi înfăptuieşte? 

Viaţa organizaţiei şcolare nu se rezumă doar la activităţile desfăşurate, ci se referă și la 

stările subiective trăite de indivizii implicaţi în aceste activităţi. Fiind implicaţi în atingerea unor 

scopuri comune, membrii şcolii interacţionează, iar din interacţiunea lor rezultă trăiri oscilând între 

satisfacţie și insatisfacţie, încredere și dezamăgire, curaj și descurajare etc. Aceste trăiri influenţează 

în mare măsură bunul mers al şcolii, de aceea ele nu trebuie neglijate. Aceste fenomene subiective 

constituie aşa - numitul climat al şcolii. Prin "climat", E. Păun desemnează „ambianţa intelectuală şi 

morală care domneşte într-un grup, ansamblul percepţiilor colective şi al trăirilor emoţionale 

existente în cadrul unei organizaţii. Climatul exprimă stările generate de confruntare dintre 

aşteptările angajaţilor și condiţiile de muncă şi de viaţă oferite de  organizaţie. Climatul exprimă 

deci, stări subiective, îndeosebi de ordin afectiv și moral. Climatul reprezintă moralul grupului. 

„Climatul reprezintă calitatea activităţii pedagogice şi mai ales performanţele profesorilor şi ale 

elevilor. În funcţie de calitatea sa, climatul poate deveni un factor de mobilizare sau unul 

perturbartor pentru membrii şcolii. El se referă la percepţiile profesorilor şi ale elevilor asupra 

mediului în care își desfășoară activitatea (caracteristicile relaţiilor interpersonale din şcoală, gradul 

de motivare şi de mobilizare a resurselor umane, stările de satisfacţie sau de insatisfacţie, gradul de 

coeziune din şcoală). Climatul şcolii este rezultatul interacţiunii mai multor factori dintre care unii 

sunt evidenţi, alţii sunt mai puţin observabili şi ţin de trăirile subiective ale cadrelor didactice şi ale 

elevilor. Aceşti ultimi factori sunt mai greu de identificat şi de analizat.  

E. Păun identifică trei categorii de factori care influențează climatul organizaţiei şcolare: 

-   factori structurali (mărimea şcolii, numărul elevilor, al cadrelor didactice etc.) ; 

- factori instrumentali (condiţii şi mijloace de realizare a obiectivelor propuse, stilul de 

conducere, competenţa directorului etc.) ; 

- factori socio - afectivi și motivaţionali se referă la contaminarea afectivă în cadrul relaţiilor 

interpersonale (acceptare, respingere, aprobare etc.), relaţiile membrilor şcolii cu directorul, 

tehnicile de motivare utilizate în şcoală, gradul de implicare în realizarea activităților, existența unor 

subgrupuri (E. Păun , 1999, p. 117). 

Deşi sunt grupaţi în trei categorii aceşti factori nu acţionează separat, la nivelul şcolii ei 

interacţionează şi formează climatul, mai rece sau mai cald. Este important ca aceşti factori să fie 

cunoscuţi și studiaţi, astfel încât efectele lor pozitive să fie perpetuate, iar cele negative să fie 

eliminate. La nivelul şcolii climatul este un factor mobilizator deosebit de important. De calitatea sa 

depinde, în mare măsură,  calitatea actului pedagogic. 

Se poate afirma că cel mai eficient este climatul deschis. În condițiile vieţii şcolare acest  tip 

de climat este dificil de realizat şi mai ales de întreținut. În realitatea concretă a şcolii apar 

numeroase situaţii care influenţează şi chiar schimbă climatul. Dacă se poate descrie, climatul ideal 

nu a fost întâlnit în nicio şcoală reală.  

 Şcolile diferă între ele în funcție de tipul de climat care domină. Caracterizarea acestuia 

se face ţinând cont de relaţiile dintre profesori şi de raporturile profesori - director. Calitatea acestor 

relaţii este resimţită de ceilalţi membri ai şcolii, de elevi. Interacţiunile dintre profesori sau dintre 
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profesori și conducerea şcolii se răsfrâng asupra relaţiei profesor - elev, în care elevul are rolul 

principal.  

III. Profesia de profesor 

„Prin natura ei, munca educativă angajează în persoana educatorului cele mai înalte 

investiţii umane precum: sociabilitate, afecţiune pozitivă, dăruire, abnegaţie", scria A. Tucicov - 

Bogdan într-un articol publicat în 1979. În această profesie, poate mai mult decât în celelalte, 

cunoștințele și aptitudinile psihosociale sunt la fel de importante ca cele de specialitate.  

Personalitatea profesorului are o influenţă mai mare asupra elevilor decât cunoștinţele predate de el. 

Persoana profesorului emană respect și teamă, afecţiune și adoraţie, simpatie sau antipatie atât prin 

ceea ce spune, dar mai ales prin felul cum spune, prin atitudini și comportament, prin ideile pe care 

le transmite. Profesorul nu este doar  atotştiutor, depozitarul adevărului, supraveghetorul care 

verifică însușirea corectă a cunoştinţelor şi menţine ordinea în timpul lecției. Profesorul trebuie să 

fie mai mult decât atât, chiar dacă societatea nu îi oferă un statut prea ridicat. 

Având un statut social  mai mult sau mai puţin prestigios, profesiunea de profesor rămâne 

prin natura sa una din cele mai „evaluate” meserii. Profesorul este supus permanent judecăţilor de 

valoare subiective (elevi, părinţi, colegi, comunitate), dar și obiective (inspecţii, examene de 

definitivat sau de grad). Profesia de profesor presupune, înainte de toate, dăruire, muncă şi 

responsabilitate, deoarece „un educator are efect asupra eternităţii; nu se poate spune niciodată unde 

se oprește influenţa sa". (Cugetare americană).  

III.1. Functiile profesorului 

Conform Dicţionarului limbii române pentru elevi „funcţia" este "activitatea administrativă 

pe care o prestează cineva în mod regulat şi organizat într-o instituţie în schimbul unei retribuţii" 

(DLRE,fără an, p.310). 

Plecând de la această definiție, au fost identificate patru funcții ale profesorului: organizator 

al procesului de învățământ, educator, partener al educației și membru al corpului profesoral (A. 

Neculau, S. Boncu, 1999, p. 258). 

1. Profesorul ca organizator al învățării este preocupat în egală măsura de aplicarea 

principiilor didactice ale teoriei instruirii în transmiterea conținuturilor, dar și de implicațiile 

psihologice ale acestei transmiteri: psihologia vârstelor, psihologia învățării, strategii de 

comunicare. Organizarea învățării respectă criteriile proprii fiecărei discipline și urmărește 

dezvoltarea gândirii elevilor prin aplicarea celor mai potrivite strategii de rezolvare a problemelor, 

însușirea și dezvoltarea aptitudinilor de culegere independenta a informațiilor, de prelucrare și de 

aplicare a lor în diferite situații.  

Profesorul este mai mult decât un simplu transmițător de informații, o persoană care dă 

indicații elevilor despre ce să învețe. El este cel care, prin diferite strategii, creează premisele ca 

elevii să ajunăa la o mai bună înțelegere a celor recepționate. Printr-o buna organizare a învățării, 

profesorul reușește să stârnească interesul, curiozitatea elevilor pentru disciplina sa și să le 

stimuleze motivația de a găsi independent răspunsuri. Tot de organizarea procesului de învățăre ține 

și dozarea corectă a dificultății problemelor în conformitate cu individualitatea elevilor. Funcția 

profesorului de organizator al învățării, constă în a crea o atmosfera prielnică studiului, a utiliza 

metodele cele mai adecvate pentru a înlesni însușirea corectă a cunoștințelor, a trezi interesul 

elevilor, a doza gradul de dificultate a problemelor pentru a dezvolta cele mai bune strategii de 

rezolvare. 

2. Profesorul ca educator se poate spune că este opusul profesorului atotștiutor, preocupat 

exclusiv de respectarea programei, de dirijarea și manipularea elevilor, de acordarea sancțiunilor 

negative, de inducerea unui comportament conformist. Educatorul este preocupat de crearea în clasă 

a unui climat de securitate, de încredere, de încurajare a succeselor individuale, de stimulare a 

cooperării între elevi, de încurajare a ințiativei, ceea ce duce la creșterea simpatiei profesor - elevi 

indiferent de disciplină.  

Înainte de a transmite cunoștinte cognitive, profesorul transmite valori morale și asistă la 

însușirea acestora de către elevi. Funcția de educator a profesorului este aceea de a trezi virtuți, de a 

forma caractere. A educa înseamnă a forma, „a-l înțelege pe elev, a-l ajuta să înțeleagă ce se 
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așteaptă de la el" (A. Neculau, 1983, p. 204), a-l consilia în aprecierea propriilor performanțe. 

Profesorul ca educator este mai mult decât un simplu instructor, un funcționar în slujba statului. 

Educatorul este, asemenea medicului sau preotului, un model cu care elevii vor și trebuie să se 

identifice. El este un model real și iradiant ce se identifică cu idealul cultural - educativ al 

comunității și care trăiește valorile acesteia. Dacă un bun instructor poate fi înlocuit oricând cu un 

computer bine programat, un adevărat educator nu va fi niciodată înlocuit cu o mașină, pentru că 

aceasta din urmă nu poate servi drept model. Instructorul informează, dar educatorul formează.  

Funcția de educator a profesorului pare a fi cea mai valorizată de către elevi, cel puțin așa 

arată rezultatele unei cercetări publicate de L. Antonesei. Conform acesteia, cele mai importante 

patru calități pe care trebuie să le aibă un profesor sunt: empatia, comunicativitatea, competența, 

tactul pedagogic. Inteligența se situează abia pe locul al cincilea (L. Antonesei, 2000, p. 107). Elevii  

apreciază mai mult calitățile psiho - afective ale profesorului, decât competența profesională, 

nivelul de inteligență sau calitățile manageriale. Potrivit acestora,cumva funcția de educator a 

profesorului trece printr-un declin? 

3. Profesorul ca partener al educației este cel care întreține relații strânse cu ceilalți factori 

educativi, mai ales cu familia. El trebuie să colaboreze permanent cu părinții, deoarece răspunderea 

formării copiilor se împarte deopotrivă între școală și familie. Tot în această funcție, de partener al 

educației, profesorul trebuie să armonizeze educația formală cu cea nonformală și informală și să 

decidă care dintre cele trei dimensiuni are ponderea cea mai mare la un moment dat.  

4. Profesorul ca membru al corpului profesoral se află într-o strânsă interdependență cu 

colegii din școală, cu directorul și cu alte cadre didactice. Statutul de organizație socială a școlii 

face imposibilă izolarea, independența profesorilor. Instrucția și educația nu se pot realiza prin 

simpla punere în comun a cunoștințelor și influențelor transmise de profesori la diverse discipline. 

Este nevoie ca profesorii care predau la aceeași clasă să poarte discuții între ei privind metodele și 

strategiile de eficientizare a procesului învățării. 

III.2  Rolurile profesorului 

Autorii Dicționarului de sociologie definesc „rolul social" ca fiind „model de comportare 

asociat unei poziții sociale sau unui status, punerea în act a drepturilor și datoriilor prevăzute de 

statusurile indivizilor și grupurilor într-un sistem social. Ca aspect dinamic al statusului, rolul 

social exprimă atât comportamentul efectiv, cât și o prescripție normativă. Din acest din urmă 

punct de vedere, rolul social reprezintă ansamblul de comportamente pe care în mod legitim îl 

așteaptă ceilalți de la individul care ocupă o poziție socială determinată" (C. Zamfir, L. Vlasceanu, 

1993, p.517). Rolurile sociale profesionale sunt cele mai clare, deoarece așteptările celorlalți sunt 

mai precis formulate. 

Coordonatorii Enciclopediei Internaționale a Educației (The International Encyclopedia of 

Education) au descris trei înțelesuri majore ale expresiei „rolul profesorului": 

1. Rolul profesorului înțeles drept comportament. Studiind literatura de specialitate apărută 

între 1980 și 1990, autorii au constatat că, în unele lucrări, prin „rolul profesorului" se înțeleg 

comportamentele caracteristice profesorului. Cele mai multe dintre aceste comportamente pot fi 

observate în școală, în timpul unei zile de lucru. Când nu sunt în clasă cu elevii, profesorii sunt în 

cabinete, în laboratoare sau pe hol, corectează lucrări, pregătesc lecțiile viitoare sau îndeplinesc alte 

sarcini în folosul școlii. Aceasta nu înseamnă că toți profesorii se comportă exact la fel, dar o 

persoană care învață să trăiască într-un anume fel (ca profesor) este mai probabil să facă aceste 

acțiuni și nu altele. Profesorilor le este caracteristic să facă mai multe lucruri, ceea ce îngreunează 

studierea rolului lor. Uneori dificultățile țin de context, de exemplu se poate studia rolul 

profesorului în clasă, în școală sau în alt context unde poziția socială a profesorului este recunoscută 

și relevantă. Alteori dificultățile sunt de ordin funcțional, de exemplu, profesorul transmite 

informații elevilor, le este consilier, le evaluează rezultatele etc.; fiecare sarcină solicită activități 

diferite și se poate întâmpla ca profesorul să nu reușească în toate. Potrivit autorilor care înțeleg prin 

rolul profesorului comportamentul profesorului, cel mai eficient mod de a-l studia este observația. 

Putând fi observat de ceilalți, există posibilitatea ca elevii sau alte persoane să influențeze sau să fie 

influențate de rolul profesorului. 
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 2.Rolul profesorului ca poziție socială. Poziția socială a unei persoane se referă la anumite 

caracteristici recunoscute și etichetate de societate. Persoanele care se ocupă de instruirea elevilor 

sunt numite de obicei „profesori", „instructori", „maiștri" etc. Una din caracteristicile poziției 

sociale este statusul profesorului. Literatura de specialitate menționează trei caracteristici ale  

statusului  unei persoane: prestigiul, averea și autoritatea. Puținele studii care au apărut referitoare la 

prestigiul profesorului plasează această profesie printre cele preferate de clasa de mijloc. S-a emis 

ideea că este un prestigiu „special, dar întunecat"; pe de o parte munca profesorului este văzută ca 

având aura unei „misiuni speciale", pe de altă parte profesorul și-a mai pierdut din autonomia pe 

care o avea în conducerea procesului didactic, deoarece devine din ce în ce mai mult funcționarul 

școlii, prestator de servicii în schimbul unei remunerații mici, acesta fiind văzut adeseori  de către 

elevi sub nivelul social și material al famiilor lor. În ceea ce privește averea unui profesor, cele mai 

multe studii arată că salariul este suficient pentru a întreține o singură persoană și nu o familie. De 

aceea, statutul social al profesorului este uneori umilitor pentru acesta, știrbindu-i din demnitate, 

autonomie (pe care și profesorul trebuie să o aibă, și doar așa o poate clădi în rândul elevilor), 

autoritatea pe care trebuie să o reprezinte. 

Studiile asupra autorității profesorului, înțeleasă ca puterea de a-i face pe alții să-i urmeze 

hotărârile, se referă mai ales la relația cu școala și cu elevii. În relația cu școala, el se supune unei 

ierarhii și primește ordine de la superiorii săi (șefi de catedră, specialiști, directori). 

  În ceea ce privește relația cu elevii însă, profesorul este considerat în mare parte  

atotștiutor, cel ce deține controlul asupra notelor și promovării elevilor. 

 Sunt și așteptări cărora profesorul trebuie să le facă față și care vin din partea părinților, 

elevilor, directorilor, politicienilor, membrilor societății și din partea profesorului însuși. Mai 

importante și mai riguros structurate sunt așteptările formulate de persoanele care ocupă poziții 

instituționale. Acestea exprimă reglementări privind comportamentul profesorului ca membru al 

instituției școlare: 

- respectarea programului școlar; 

- conduita în relațiile cu elevii, cu celelalte cadre didactice, cu părinții; 

- comportamentul vestimentar;  

- limbajul; 

- reglementări de tip pedagogic vizând modalitățile de organizare a activităților.  

Așteptările de rol se exprimă cel mai adesea ca presiuni de rol. În acest context profesorul își 

structurează prioritațile în funcție de importanța celui care exercită presiunile și de gradul în care 

acesta îi afectează cariera. În sistemul nostru de învățământ,  directorul tinde să ocupe locul 

principal în școală, atât în privința controlului activității, cât și a promovării în carieră. Deci, 

prioritățile de răspuns ale profesorului sunt centrate pe așteptările de rol și presiunile ce vin de la 

director. Așteptări de rol mai puțin structurate formulează și părinții. Acestea au la bază criterii 

foarte variate care nu sunt subordonate întotdeauna unei definiții clare a rolului de profesor. Astfel, 

expectanțele părinților sunt influențate de experiența de foști elevi, un anumit model cultural 

(adesea incomplet, imprecis, impregnat cu elemente nesemnificative) privind profesia didactică,  

model poate varia în funcție de apartenența la o categorie socioprofesională, de informații (foarte 

subiective) oferite de propriii copii sau de informațiile primite pe alte căi. În aceste condiții, 

așteptările de rol exprimate de părinți sunt foarte diverse și puternic divergente, ele neavând o bază 

comună. Profesorii nu le pot ignora, deoarece de opinia părinților depinde imaginea lor de cadre 

didactice, în mai mare măsură decât de opinia conducerii școlii și a celorlalți colegi. Totuși, 

profesorii consideră că așteptările părinților nu trebuie să vizeze exercitarea rolului didactic și 

resping sau refuză sugestiile de acest tip. Cooperarea dintre școală și familie se limitează la 

sprijinirea școlii de către familie, mai ales în plan material și al disciplinei elevilor și a familiei de 

către școală, în privința consilierii educaționale. 

 Și elevii exprimă așteptări față de rolul profesorului, vizând mai ales competențele și gradul 

de profesionalism al acestuia. Un aspect important al acestor așteptări se referă la relația profesor - 

elev. Potrivit opiniei lui T. Parsons, în stabilirea acestei relații cu elevul,  profesorul are de ales 

între: 
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- a baza relația pe interacțiune sau pe indiferență; 

- a se limita la transmiterea cunoștințelor sau a extinde relația asupra personalității complexe 

a elevului; 

- a judeca elevul după niște criterii generale, precum rezultatele școlare sau în funcție de 

calitățile individuale ale acestuia; 

- a judeca elevul după ceea ce este el efectiv sau după rezultatele țcolare (această dilemă a 

cadrului didactic se confundă cu precedenta); 

- a satisface propriile sale interese sau interesele elevilor. 

 Talcott Parsons  recomandă ca un cadru didactic să opteze în învățământul preșcolar pentru 

relații bazate pe afectivitate, în învățământul primar pentru relații bazate pe afectivitate și pe 

judecarea elevilor în funcție de calitățile individuale, iar în învațământul secundar pentru relații 

bazate pe neutralitate afectivă și pe judecarea elevilor în funcție de criterii generale. Se observă 

răcirea treptată a relației profesor - elev pe măsura înaintării în vârstă și a creșterii experienței de 

învățare a celui din urmă (T. Parsons, apud. E. Paun, 1999, p. 81).  

III.3 Compețentele profesorului 

Nu se poate vorbi despre competență, fără a vorbi despre aptitudine. Aptitudinea pedagogică 

este o aptitudine specială, o sinteză de factori înnăscuți și dobândiți care depinde de gradul de 

implicare a individului în activitatea didactică. Ea este determinată de specificul activității didactice, 

de obiective, de cerințele, de condițiile de desfășurare și de acțiunile care intră în componența ei. 

Potrivit autorilor manualului de „Psihologie", ediția 1997, aptitudinea pedagogică  "presupune o 

convergență a tuturor însușirilor personalității educatorului asupra procesului de influențare a 

elevilor" (P. Popescu - Neveanu, M. Zlate, T. Cretu, 1997, p. 169). Cu alte cuvinte, stă în puterea 

profesorului modelarea personalității elevilor săi, mai ales dacă se ține cont că aptitudinea 

pedagogică presupune atât o temeinică pregătire de specialitate, dar și "cunoașterea practică a 

psihologiei individuale a elevilor, capacitatea de a-i înțelege și de a se apropia de ei, priceperea de 

a transmite cunoștintele pe care le deține, capacitatea de a relaționa afectiv cu fiecare elev și cu 

clasa ca grup, inteligență spontană, inspirație de moment, mânuirea conștientă a mecanismelor 

capabile să optimizeze actul educațional" (S. Marcus si colab., 1999, p. 12).  

Spre deosebire de aptitudine, competența are o sferă de cuprindere mai mare. Ea pune în 

evidență integral și în orice moment aptitudinile, trăsăturile de personalitate și cunoștintele 

acumulate, precum și strategiile dobândite și universul cultural format. Nu se poate vorbi despre 

competență în absența aptitudinilor. M. Călin consideră că, în cazul profesorului, competența este 

condiționată de informație,  care acționează asupra performanței și a stilului de muncă (M. Călin, 

1996, p. 48). 

În ceea ce privește structura setului de competențe necesare exercitării profesiei didactice, 

există o mare diversitate de păreri. Practic, fiecare autor are propria părere în această direcție.  

M. Călin identifică șase competențe necesare în atingerea scopurilor educației: 

- competența comunicativă presupune inițierea si declanșarea actului comunicării de către 

profesor, prin combinarea a diferite căi de transmitere și de decodificare a mesajului (verbal sau 

nonverbal); 

- competența informațională este demonstrată de repertoriul de cunoștințe, de noutatea și de 

consecințele acestora; 

- competența teleologică este capacitatea de a concepe rezultatele educației sub forma unor 

finalități; 

- competența instrumentală se dovedește prin utilizarea ansamblului de metode și de 

mijloace în vederea obținerii unei performanțe la elevi conform scopurilor propuse; 

- competența decizională presupune alegerea cea mai bună între cel puțin două  variante de 

acțiune posibile; 

- competența apreciativă presupune măsurarea corectă a rezultatelor elevilor, dar și a 

propriilor rezultate (M. Calin, 1996, p. 49).  

Abordând aceeași problemă, a competențelor profesorului, L. Antonesei, într-o lucrare 

recentă, identifică un set de cinci astfel de competențe: 



 

89 
 

- competența culturală  presupune atât pregătire de specialitate, dar și cultura generală în 

care se integrează cultura de specialitate; 

- competența psihopedagogică asigură profesorului calitatea de bun transmițător al 

cunoștințelor specifice, dar și racordarea lui cu domeniul culturii în întregul său. Această 

competență este imposibil  de atins în cazul nefrecventării, în timpul studiilor universitare și 

postuniversitare, a unui set minimal de discipline psihopedagogice; 

- competența psihoafectivă și de comunicare se fundamentează mai ales pe calități ale 

personalității profesorului, dar intervine și educația în a întări ceea ce exista deja sau în a compensa 

ceea ce nu există. În cazul în care unele caracteristici de personalitate sunt incompatibile cu profesia 

didactică, se recomandă întocmirea unei liste cu calitățile profesiei și selectarea prin testare a unora, 

evitându-se astfel situațiile de inadaptare profesională; 

- competența morală presupune ca profesorii să fie infuzați de valorile ce alcătuiesc idealul 

educativ în toate comportamentele lor public - educative. Profesia didactică, mai mult decât oricare 

altele, cere ca practicantul să joace mereu același rol, cu care să se identifice pe toată durata vieții 

active. În cazul asumării mecanice a acestui rol intervin plictiseala, rutina, suprasaturarea care nu 

pot fi eliminate decât prin adoptare unor stiluri de muncă eficiente; 

- competența managerială asigură eficiența organizării și conducerii activităților pe care le 

presupune profesia didactică (L. Antonesei, 2002, p. 109). 

IV. Concluzii 

Formarea personalității autonome a elevului este responsabilitatea profesorului, iar aceștia 

trebuie să fie  conștienți de acest rol. În centrul atenției lor trebuie să stea grija pentru copil. 

Profesorul trebuie să fie un model de urmat prin tot ceea ce el reprezintă (ținuta morală și 

profesională, decență în toate acțiunile, în comunicare etc.). 

El trebuie să ofere cadrul de experimentare pozitivă a rolurilor, să creeze contextul 

democratic al șanselor egale de exprimare și de selecție între valori. Elevii trebuie educați în sensul 

respectului celuilalt, iar profesorul trebuie să aibă capacitatea de gestionare corectă a relației elev-

elev, elev-profesor. Autonomia elevului se realizează prin însușirea și utilizarea cu ușurință a 

instrumentelor de muncă intelectuală și de valorizare a conținuturilor transmise. De aceea, 

profesorul trebuie să-și definească foarte bine obiectivele și să-și cunoască foarte bine elevii. Prin 

prezența și atitudinea  sa, trebuie să inspire optimism, încredere, să nu „ducă” în sala de clasă 

problemele personale. Elevii nu trebuie să fie ironizați și nici să devină „ținte”. Aceștia au nevoie de 

libertate de inițiativă, opțiune, spirit critic, cooperare. 

Dezvoltarea autonomiei elevului nu presupune abandonul acestuia sau pasivitatea 

profesorului, ci, dimpotrivă, acesta trebuie să fie activ, să ofere stimuli, ocazii favorabile, sugestii 

optime și sprijin adecvat. 

Autonomia elevului este responsabilitatea școlii și a profesorului. 

 

Ce anume invața copilul tău ? 

 

                           Dorothy Law Nolte – 1954 

 

Dacă un copil trăiește în critică, el învață să condamne 

Dacă un copil trăiește în ostilitate, el învață să se bată 

Dacă un copil trăiește în ridicol, el învață să fie timid 

Dacă un copil trăiește în rușine, el învață să se simtă vinovat 

Dacă un copil trăiește în tolerața, el învață să fie rabdător 

Dacă un copil trăiește în încurajare, el învață increderea de sine 

Dacă un copil trăiește în adevăr, el învață să aprecieze 

Dacă un copil trăiește în nepărtinire, el învață ce este dreptatea 

Dacă un copil trăiește în siguranță, el învață să aibă încredere 

Dacă un copil trăiește în aprobare, el învață să fie mulțumit de sine 

Dacă un copil trăiește în acceptare  și prietenie, el învată să găsească dragostea in lume. 
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TIPURI UMANE ÎN SPAŢIUL ŞCOLAR 

DIVERSITATE TEMPERAMENTALĂ – DIVERSITATE ȘCOLARĂ 
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Școala gimnazială “Ștefan cel Mare” Dobrovăț, Iași 

 

 

Hipocrate şi Galen au constituit două personalităţi importante ale sferei medicale. In 

Antichitate, Hipocrate s-a impus prin înţelepciunea dovedită în tratarea bolilor umane prin metode 

autentice legate de o anumită concepţie a legăturii omului cu natura. Galen este cel care a comentat 

multe dintre aspectele teoretice gândite de Hipocrate, el find un susţinător al acestuia. Unul dintre 

principiile dezvoltate de Hipocrate este umoralismul. Acesta este principiul care stă la baza 

întemeierii conceptului de temperament, concept suficient de actual în gândirea curentă de explicare 

a structurii personalităţii umane. Hipocrate afirma faptul că omul este constituit din patru umori, 

fiecare având câte un rol specific în organism. Cele patru umori sunt :  

a. Sângele – conferă organismului vitalitate şi prezenţă activă 

b. Bila galbenă – facilitează transformarea alimentelor 

c. Bila neagră (atrabila) – intervine în procesul de excreţie 

d. Limfa (flegma) – înmoaie membranele şi nervii 

Proprietăţile umorilor sunt direct legate de stările de căldură, răceală, umiditate şi uscăciune, 

fiecare afirmându-se în funcţie de zona geografică, dar şi de anotimpuri. Hipocrate afirmă : “fiind 

cea mai rece dintre toate umorile existente în corp, flegma creşte la om în timpul iernii”, primăvara 

“sângele se măreşte cantitativ din pricina ploilor şi a zilelor tot mai calde”, vara “căldura e şi mai 

puternică, şi până în toamnă bila se răspândeşte în corp”, iar toamna “bila neagră are cea mai mare 

cantitate şi tărie” (Brătescu, 1974, p.41-42). Aici este exprimată legătura indestructibilă dintre 

cursul firesc al naturii şi dezvoltarea organismului uman. Concepţia va fi valorificată ulterior de 

Galen, care va segmenta patru temperamente specifice fiecărei influenţe a anotimpurilor. M. Şelaru 

ne oferă o corespondenţă clară între umori, calităţile lor şi anotimpuri (1996, p.42) : 
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UMORI ELEMENTE ANOTIMP 

Principale Secundare 

Flegma Recele Umed Iarna 

Sângele Umezeala Cald Primăvara 

Bila galbenă Căldură Uscat Vara 

Bila neagră Uscăciune Rece Toamna 

 

Wilhelm Wundt a descris cele patru umori pe baza a două dimensiuni cunoscute ca : emoţii 

(slabe sau intense) şi activitatea (slabă sau intensă). Deşi există observaţii critice la adresa legăturii 

dintre aceste modele şi factorii moderni de explicare a personalităţii (extraversiunea şi 

nevrozismul), totuşi “întreaga lor veridicitate se datorează observaţiei psihologice subtile, nu teoriei 

clasice a umorilor” (Matthews, Deary, Whiteman, 2005, p.33). In continuare sunt redate două 

scheme edificatoare, reproduse din lucrarea Psihologia personalităţii. Trăsături, cauze consecinţe, 

ce aparţine autorilor citaţi : 

 
 

 

In ultimii 20 de ani s-a insistat foarte mult pe înţelegerea psihologică a actului didactic. 

Sarcinile şcolare specifice fiecărei discipline conţin un minim substrat psihologic. Orice examen de 

definitivat şi de gradul II presupune parcurgerea şi însuşirea unor concepte psihopedagogice de 

către candidaţi. Psihopedagogia însăşi constituie o secţie de sine stătătoare în cadrul multor 

facultăţi. Pregătirea şi deontologia didactică nu mai poate exclude astăzi principiile psihologice. Cu 

atât mai mult relaţia dintre actorii spectrului şcolar. Profesorul, în calitate de coordonator şi partener 

al celor aflaţi sub incidenţa educaţiei, părinţi sau elevi, îşi asumă sarcina de a armoniza 

personalităţile (inclusiv pe a lui), de a le valorifica şi de a le ajuta să se adapteze la diversitatea 

realităţii.  

In plan practic, pentru a cunoaşte un temperament este nevoie de câteva principii bine 

conturate : 

a. Numim carcateristica unui temperament acea caracteristică ce persistă în timp, se repetă 

în situaţii diverse şi care este observată în mod special pe parcursul unei perioade ; 

b. Temperamentul este ceva genetic, tipic unei familii pe linie ereditară ; prin urmare, 

trebuie scuturate orice observaţii specifice caracterului, adică istoriei pe care elevul a trăit-o sub 

influenţa educaţiei ; 

c. Trebuie urmărite cu atenţie, pe cât posibil, experienţele şoc ale individului, înţelegând 

prin aceasta unele malformaţii, afecţiuni puternice, accidente, ştiut fiind faptul că acestea toate pot 

produce confuzie în identificarea adevăratei valori temperamentale. Un elev coleric, agitat din fire, 

dar care suferă o intervenţie chirurgicală pe cord va crea impresia unei persoane calme, poate a unui 

flegmatic ; în realitate, el este alt tip. 
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d. Temperamntul este un concept, prin urmare el nu va putea fi pipăit direct, văzut cu ochiul 

liber, aşa cum privim un stilou, ci va fi dedus din manifestările comportamentale.  

Faza cunoaşterii caracteristicilor specifice fiecărui temperament.  

Aici vom răspunde cu exemplele practicienilor (Caron, 2009), nefăcând referire la tipurile 

de activitate nervoasă superioară reliefate de Pavlov. Ne vom referi doar la temperamentele clasice, 

aşa cum au fost ele conservate şi înţelese în general. Iată câteva caracteristici specifice diferitelor 

tipuri de copii, raportate la conceptele de sangvinic, melancolic, flegmatic şi coleric : 

Copilul sangvinic 

Calităţi şi manifestare în spaţiul şcolar sau extraşcolar : 

● vesel -  prezintă o dispoziţie fericită, găseşte momente de a-i stimula şi pe alţi colegi 

● spontan – răspunde imediat la solicitarea profesorului, dacă relaţia cu acesta este una 

bună   

● imaginativ – contribuie cu soluţii inedite, dând dovadă de creativitate spontană  

● sociabil – se adaptează uşor la modificările sau schimbările mediului, este flexibil şi 

tolerant în relatia cu ceilalţi colegi  

● serviabil – răspunde pozitiv solicitărilor celorlalţi colegi, dăruind cu uşurinţă orice lucru 

● optimist – este o fire încrezătoare, propune soluţii şi reuşeşte să-i încurajeze pe alții 

● comunicativ – este deschis oricărui dialog, chiar dacă nu ştie despre ce este vorba ; 

inventează el ceva 

Defecte şi manifestări specifice lor : 

● superficial – vorbeşte cu toţi şi cu nimeni, începe o activitate şi o părăseşte instantaneu 

● irealist – adeseori poate propune jocuri sau soluţii neconforme realităţii 

● indiscret – adresează întrebări discrete celor adulţi, pătrunde “cu bocancii” în intimitatea 

ta 

● agitat şi impulsiv – răspunde fără a ridica mâna sus sau chiar înainte ca profesorul să 

adreseze întrebarea 

● naiv – poate fi păcălit uşor dacă este asigurat de sinceritatea celui care îl manipulează 

● arogant – îi minimalizează pe ceilalţi, dar nu pentru a fi el mai sus, ci doar din plăcere. 

Scurtă caracterizare : Face gesturi pentru a frapa şi pentru a-i stimula pe ceilaţi. Este avid 

de ataşament afectiv. Prezintă o nevoie acută de comunicare. Vorbeşte despre tot ce vede. Intrerupe 

profesorul şi face comentarii. Nu are răbdare pentru a-şi ordona ideile logic. Eforturile susţinute îl 

descurajează. Nu ascultă fraza în întregime, ci o anticipează. Ii plac activităţile în grup. Ajută pe 

altul, fără ca el să-şi fi terminat sarcina. Greu păstrează un secret. Se interesează de noutăţi, de 

fleacuri, de persoane. Schimbător şi instabil. Dependent nu de o persoană, ci de mai multe. Vrea ca 

toţi să-i fie prieteni, superficiali desigur. Nu-şi fixează scopuri precise, ci se adaptează pe parcurs. 

Nu se poate interioriza prea uşor. Invaţă prin imitaţie. 

 

Sugestii : 

● Implicaţi-l în activităţi ce presupun conlucrarea cu ceilalţi elevi. Metodele moderne sunt 

foarte recomandate ;  

● Ajutaţi-l să se elibereze de superficialitate în relaţia cu ceilalţi. Dacă a promis ceva unui 

copil, va trebui să-şi respecte angajamentul cu orice preţ ; 

● Conturaţi-i foarte clar un spaţiu de acţiune, după care lăsaţi-l singur, dar supravegheaţi-l ; 

● Oferiţi-i posibilitatea de a parcurge acţiuni practice, pentru că el este un om practic ; 

● Modelaţi potenţialul lui de a povesti foarte multe lucruri, chiar legate de spaţiul familial ; 

de multe ori el inventează şi improvizează întâmplări în acord cu viziunile sale, nu cu realitatea 

concretă (Sandu, 2011, p.144). 

Copilul coleric 

Calităţi şi manifestare în spaţiul şcolar sau extraşcolar :     

● curajos – se pretează la orice activitate care solicită implicare şi echilibru 

● dinamic şi determinat – reuşeşte să atingă orice scop pe care şi-l propune, cu maximă 

agitaţie şi excitaţie 
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● idealist – adeseori acţionează irealist, în baza unui simţ intern care îl atrage spre realizare 

● competitiv şi combativ – aduce nenumărate argumente personale pe care şi le susţine  

● personal – iubeşte relaţia cu celălalt, personală şi directă, chiar dacă iubeşte sau nu 

● practic – colericul poate privi o singură dată la cineva şi imita atât de uşor 

● conducător şi autoritar – el vrea să fie lider, iar dacă nu reuşeşte din punct de vedere 

formal, cel puţin informal îşi va contura poziţia prin subminarea puterii sau prin acte nenumărate de 

nesupunere 

● muncitor – are o extraordinară capacitate de muncă, o nevoie de acţiune  

● independent şi mânios – el ştie cel mai bine cum trebuie realizată o treabă  

Defecte şi manifestări specifice lor : 

● dominator şi dictator – dacă devine şef şi are abilităţi pentru asta nu este rău, se poate  

dovedi şi o persoană excesiv de autoritară, de inabordabilă şi de răutăcioasă 

● agresiv şi impulsiv – astfel de copii adeseori recurg la violenţe verbale şi fizice îndreptate 

împotriva colegilor, familiei, profesorului 

● brusc şi nerăbdător – se foieşte foarte des în bancă, nu mai are răbdare, consideră multe 

din activităţile atrăgătoare ale clasei ca fiind plictisitoare ; vrea acţiune, îi place pauza  

● vanitos şi arogant – crede că este cel mai bun, iar dacă nu i s-a recunoscut acest drept 

încă, urmăreşte constant posibilitatea să-şi arate valoarea, adeseori prin superioritatea fizică 

● rebel – nu îi place să asculte de sfatul altuia, ci să urmeze propria-i cale în viaţă 

● egocentric şi individualist – acţionează pe cont propriu şi urmăreşte realizări personale, 

centrându-se pe scop 

Scurtă caracterizare : Toată viaţa se află într-un proces de căutare a identităţii. Poate crea 

impresia unei persoane liniştite în timpul lecţiilor, dar agresivă după. Prezintă o structură rigidă în 

gândire. Urmează un model clar şi bine definit, nu-i plac nuanţele. Se frustrează când apare o 

schimbare, o derogare de la regulă. Este o autoritate în devenire, impune regulile propiului model. 

Provoacă conflicte în mod constant. Refuză să fie condus de altul. Este foarte determinat în 

atingerea scopurilor. Colericului îi plac persoanele organizate, fără greşeli de procedură. Nu este la 

fel de agitat ca şi sangvinicul, dar este voluntar. Caută realizări persoanle pentru a-şi satisface ego-

ul. Este exigent, critic. Ii mobilizează pe ceilaţi pentru a-şi atinge scopul. Este ambiţios şi îşi pierde 

repede controlul, devenind sarcastic, cinic, dictator, arogant şi agresiv. Nu dă altora roluri, ci le 

păstrează pentru sine , cu preţul energiei depuse. Vrea să spună că este cel mai bun. Nu suportă 

perioadele în care nu are nimic de făcut.  

 

Sugestii : 

● Numiţi-l şef în activităţile clasei, mai ales acolo unde sunt implicate acţiuni practice ; 

● Orientaţi-l spre a-şi respecta colegii, pe care nu trebuie să-i perceapă doar ca potenţiali 

adversari ; 

● Canalizaţi energia lui spre acţiuni de susţinerea a curăţeniei clasei ; 

● Ajutaţi-l să conştientizeze efectul negativ al actelor sale prin măsuri preventive ; 

● Nu insistati cu lecţii intense şi intelectualizate, el nu va rezista şi va solicita părăsirea sălii 

de clasă (Sandu, 2011, p.144-145). 

Copilul flegmatic 

Calităţi şi manifestare în spaţiul şcolar sau extraşcolar :     

● calm, liniştit – din acest punct de vedere, este un copil model 

● amabil – răspunde cu plăcere solicitărilor celorlaţi 

● sensibil şi creativ – este o persoană afectuasă şi are un simţ al esteticului 

● metodic – acţionează în jur doar organizat şi cu foarte mare precizie 

● interiorizat – nu este foarte vorbăreţ, iar interiorizarea lui nu este asemănătoare 

melancolicului, ci capătă o notă specifică datorită procesului lent de derulare a mobilităţii psihice 

● ascultător – arareori un astfel de copil transcede spectrul regulilor stabilite 

● credul – poate fi păcălit foarte uşor de oricine 

Defecte şi manifestări specifice lor : 
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● lent, leneş – dacă aţi văzut un elev care abia îşi scoate din ghiozdan penarul, în timp ce 

alţi colegi au scris deja data şi titlul, atunci însemnă că a-ţi cunoscut un elev flegmatic 

● dependent – nu ştie cum să procedeze în multe situaţii, iar dacă nu ridică mâna pentru a 

cere lămuriri, atunci va eşua în desfăşurarea activităţii respective 

● inflexibil – nu-i plac schimbările dese de la un model stabilit ; iubeşte rutina 

● încăpăţânat – uneori nu vrea sub nicio formă să-şi părăsească poziţia 

● nehotărât – nu se poate orienta clar spre ceea ce trebuie şi rămâne în loc pentru a analiza 

situaţia la infinit 

● ironic- îi place să glumească fin pe seama altora, mai ales dacă el are ceva în plus faţă de 

ei 

● un pic neghiob – crează impresia unei persoane dezorientate, fără scop şi cu o privire 

“prostuţă” 

Scurtă caracterizare :  Trăieşte în lumea lui calmă şi trebuie scos afară. Se aseamănă unui 

scafandru care intră în adâncul apei şi uită să mai iasă. Trebuie ajutat. Face puţin zgomot şi de aceea 

uităm de el. Se dedică unor activităţi calme şi metodice. Nu este plângăcios, ci docil şi înţelept. Nu-i 

plac conflictele şi devine adeseori un laş. Prezintă o reală tendinţă spre iresponsabilitate, nefiind 

dispus la supraefort. Dacă ştie să facă ceva, se va implica doar cu energie redusă ; adeseori, copiii 

mai mici pronunţă doar jumătate din cuvinte în vorbirea curentă, chiar dacă le pot pronunţa în 

întregime. Cooperează când îi susţinem ideile, dar îi lipseşte iniţiativa. Prezintă o atitudine suficient 

de imparţială emoţional, cerebrală. Riscă să devină prea detaşat. Are un umor timid. Detestă să se 

ţipe la el şi vrea să cunoască dinainte care este timpul de care dispune. Simte nevoia de a fi acceptat 

în ciuda ritmului său lent. Este foarte influenţabil. Detestă schimbările, dar nu o va arăta prin 

atitudini extroverte, ci se va închide în muţenie.  

Sugestii : 

● Atunci când predaţi, fiţi conştienţi de faptul că unii copii au nevoie atât de explicaţii 

suplimentare, nu pentru că nu au înţeles, ci pentru că gândesc corect, dar lent ; 

● Folosiţi desenul şi materialul concret pentru facilitarea îsuşirii informaţiilor ; 

● Apropiaţi-vă de el şi ascultaţi-l ; are idei pozitive, dar nu reuşeşte să le afirme în viteza 

activităţilor ; viteza îl ameţeşte profund ; 

● In echipă sau grup, responsabilizaţi-l cu ceea ce se poate face mai lent şi mai meticulous, 

altfel nu va reuşi să atingă obiectivul şi se va simţi neîmplinit ; 

● Incurajaţi-l că se află în normalitate, în ciuda întârzierilor sale dese (Sandu, 2011, p.146). 

Copilul melancolic 

Calităţi şi manifestare în spaţiul şcolar sau extraşcolar :     

● serios şi responsabil – adoptă în general o atitudine gravă în cadrul lecţiilor şi se 

concentrează la profesor 

● foarte sensibil şi profund – se simte jignit şi torpilat de cea mai mică afirmaţie negativă a 

altcuiva, dar compensează printr-o profunzime în idei şi intelectualitate creatoare 

● perfecţionist şi precis – nu poate să se liniştească dacă ştie că ceva nu i-a reușit 

● curios, întrebător – adeseori nu înţelege ceva şi întreabă, chiar şi lucruri foarte simple, 

fapt ce îi crează impresia unui nepriceput 

● prudent – este omul despre care se spune că analizează de zece ori şi acţionează o dată  

● personal – îi plac relaţiile sincere şi apropiate cu câţi mai puţini copii ; este solidar 

suferinţei lor 

● interiorizat – aceasta este poate cea mai clară trăsătură a copilului melacolic 

● imaginativ şi participant – încurajat şi susţinut, copilul melancolic poate dovedi 

capacităţile sale creatoare, dar stopat şi descurajat poate atinge cel mai adânc nivel de insucces şi 

abandon faţă de realitate 

Defecte şi manifestări specifice lor : 

● trist şi pesimist – lasă mereu impresia unei persoane care are o problemă sufletesască, se 

întristează din senin şi devine pradă propriilor gânduri 
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● rigid, inert – detestă orice fel de abatere ritualică de la modelul cunoscut de el, este 

victimă a schematismelor 

● individualist, egocentric – îi place să obţină singur avantaje pe care cu greu le împrumută  

● fricos – dovedeşte o crasă lipsă de curaj în multe situaţii, este marcat de o pronunţată 

emotivitate 

● nesociabil – nu-i place diversitatea relatională, ci preferă să nu comunice cu alţii pentru a 

nu iniţia niciun fel de prietenie ; nu poate iniţia uşor discuţii cu persoane străine 

● capricios – nu-i plac multe lucruri şi parcă nimeni nu-l mai poate mulţumi ; e o stare 

interioară de nemulţumire la care participă, însă, cu foarte multă sinceritate 

Scurtă caracterizare : Interpretează totul în mod negativ. Observă dispoziţia altora şi se 

demobilizează. Işi plânge singur de milă, adeseori în mod exagerat şi fără vreun motiv real. Când i 

se reproşează ceva se simte neînţeles şi o victimă. Are grijă la detalii. Dacă este dotat intelectual, 

poate atinge cel mai ridicat nivel de performanţă. Obţine cele mai bune note la examenele 

psihologice. Incapabil să comunice şi să coopereze cu uşurinţă. Exhaustiv, conştiincios, 

individualist. Are simţul logicii. Nu afirmă nimic care să nu fie verificat prin cercetări personale. 

Simte sentimentele celorlaţi. Gelos, posesiv, fidel. Se refugiază într-o lume interioară. Atent la ceea 

ce-i comunicăm. Reflectează îndelung după ce a spus ceva. Atitudine perseverentă şi interogativă. 

Orice observaţie este percepută ca o imperfecţiune. Rigiditate a gândirii şi o închidere faţă de tot 

ceea ce este nou. Păstrează multe obiecte despre care crede că au o valoare enormă doar pentru că 

aparţin trecutului. Ii place să fie singur într-o ambianţă calmă, pentru a se interioriza. Vulnerabil în 

faţa imaginilor tulburătoare. Se descurajează repede. Ii place să lucreze mai mult singur, fără grup 

sau echipă. Indeplineşte sarcinile minuţios şi conştiincios. Dacă acceptă o sarcină, o face convins că 

are cele mai multe idei. Imaginaţie fertilă. Este convins că a tratat subiectul mai bine ca oricine. I-ar 

plăcea să stea într-o bibliotecă. Este iscoditor, pândeşte după uşă, cercetează caietele altora pentru a 

cunoaşte detalii de interes intim. Adoră confidenţele, mediile secretoase. Adept al romanelor, al 

muzicii romantice. Nu-i place să se promoveze. Se simte jenat când este felicitat. Dacă-i remarcăm 

devotamentul, este gata şi pentru o jertfă. Are o memorie vie şi rumegă trecutul.  

Sugestii : 

  ● Este un copil sensibil şi are părerea că este foarte generos în ceea ce face ; prin urmare, 

atunci când constataţi o deficienţă, mai daţi-i o şansă, toleraţi-l ; dacă alţi copii îl acuză de ceva, 

analizaţi bine terenul pentru a nu face afirmaţii care pe el îl vor afecta profund şi pe care ulterior le 

puteţi regreta ; 

● Implicaţi-l în social, în relaţia cu ceilalţi colegi, trezindu-l uneori din letargia gândurilor  

● Incurajaţi-l prin discuţii individuale, fără a-i populariza defectele în plenul clasei  

● Găsiţi sarcini şcolare, intelectuale pe care el să le poată realiza, adică să poată reuşi ; acest 

lucru îi conferă elan şi îl va motiva în activităţile următoare ; 

● Lăsaţi-l să-şi consume durerea alături de alţi copii melancolici, atunci când simte nevoia 

unei interiorizări  

● Copilul melancolic fluctuează între două extreme : narcisism şi depresie ; în cazul 

narcisismului, el îşi vede doar propriile calităţi, iar în situaţia depresiei doar defectele. Ajutaţi-l să 

realizeze un echilibru (Sandu, 2011, p.145). 
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Educaţia fizică –intervine în mod organizat în dirijarea procesului de creştere şi a asigurării 

unei dezvoltări armonioase a organismului uman. Accentul se pune pe componenta biologică a 

individualităţii, urmărindu-se fortificarea calităţilor fizice şi câştigarea unor deprinderi motrice. 

Această componentă reprezintă doar substratul pe care se clădeşte personalitatea umană. 

Efectele educaţiei fizice se prelungesc dincolo de componenta biologică. 

După cum au relevat diferite cercetări de psihologie, conştiinţa “eului”este legată de 

dezvoltarea corpului, realitatea concretă a acestuia constituind prima temelie a personalităţii.  

Piaget vorbeşte despre inteligenţa senzoriomotrică în legătură cu faptul că, în absenţa 

limbajului, acţiunile copilului se sprijină în exclusivitate pe percepţii şi mişcări şi sunt mediate de 

coordonările senzorio-motorii. Experienţa de cunoaştere este, în cea mai mare parte, mişcare, 

acţiune. Modul în care se face o achiziţie nouă constă în a asimila un obiect sau o situaţie  la o 

schemă anterioară prin lărgirea acesteia.  

Modul de gândire psihomotric poate fi sintetizat astfel :mişcările sunt strâns legate de 

pshihic şi implică fiinţa în totalitate, iar psihicul este strâns legat de mişcările care îi condiţionează 

dezvoltarea.  

Aşadar mişcarea este în acelaşi timp rezultatul proceselor psihice, dar şi un factor de 

modelare a acestora. Practic, primele experienţe motrice sunt indispensabile noţiunilor de spaţiu şi 

timp, elemente de bază ale dezvoltării inteligenţei.  

G. Bollea este de părere că înţelegerea psihomotricităţii implică studiul psihologic asupra 

schemei corporale şi a diferitelor  segmente ale sale, asupra echilibrului  şi conduitelor perceptive  

motrice.  

Fleishman, referindu-se la aria de cuprindere a prihomotricităţii, include precizia 

controlului, coordonarea plurisegmentară, alegerea răspunsului adecvat, timpul de reacţie, viteza 

mişcării (segmentelor proprii şi a deplasării unui obiect), dexteritatea manuală şi stabilirea 

membrului superior în timpul unei mişcări.  

Educaţia fizică contribuie la dezvoltarea tuturor proceselor psihice(cognitive, afective, 

voliţionale), precum şi a componentelor personalităţii (temperament, caracter, interese şi aptitudini). 

Temperamentul este componenta dinamico-energetică a personalităţii şi se exprimă  prin 

rapiditatea sau încetineala apariţiei şi desfăşurării proceselor psihice, prin intensitatea  cu care se 

manifestă, toate acestea oglindindu-se în mişcări, mimică, limbaj, rezistenţă la efort, adaptare la 

situaţii noi, reacţii emoţionale etc. Privit în sine, temperamentul nu este bun sau rău, fiecare din cele 

patru tipuri fundamentale (coleric, sanguin, flegmatic şi melancolic) implică anumite caracteristici 

mai mult sau mai puţin favorabile formării trăsăturilor diverselor procese psihice.  
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Prin educarea temperamentului se urmăreşte cultivarea acelor trăsături temperamentale  care 

se manifestă într-o măsură mai mică, dar sunt necesare pentru formarea personalităţii în ansamblul 

său. 

Direcţiile principale ale activităţii educaţionale sunt orientate în sensul consolidării stăpânirii 

de sine şi echilibrului afectiv, la coleric, a fortificării energiei şi creşterii independenţei, la 

melancolic. Educaţia fizică participă în toate aceste trei direcţii. Respectarea regulilor, ordinea şi 

disciplina îi impun colericului mai multă reţinere şi echilibrare în reacţiile şi manifestările 

sale ;rapiditatea cu care trebuie să fie executate mişcările şi deplasările în joc îl obligă pe flegmatic 

la o mai mare mobilitate, scoţându-l din inerţia sa; greutatea în executarea exerciţiilor îl determină 

pe melancolic  să-şi mobilizeze întreaga energie câştigând şi independenţă mai mare.
10

 

Caracterul înglobează totalitatea trăsăturilor esenţiale şi relativ stabile prin care se exprimă 

atitudinea omului faţă de ceilalţi oameni, faţă de muncă şi faţă de sine. El se conturează în perioada 

copilăriei. Din această cauză influenţa timpurie a educaţiei are un rol hotărâtor asupra conturării şi 

stabilizării trăsăturilor de caracter. Prin conţinutul şi modul de desfăşurare, exerciţiile fizice şi 

sportul contribuie la formarea şi stabilizarea acestor trăsături. Efectuarea lor sistematică, conform 

regulilor impuse, educă la elevi perseverenţa , tenacitatea , simţul ordinii, dorinţa de afirmare etc. 

Competiţiile sportive contribuie la educarea spiritului de echitate, a respectului şi stimei faţă 

de partener sau adversar, a sentimentului de prietenie, a spiritului cooperant, a atitudinii disciplinate 

etc. 

Efortul pe care îl presupun contribuie la fortificarea voinţei şi la educarea calităţilor acesteia. 

Prin rezultatele obţinute, ele favorizează formarea spiritului de iniţiativă,a capacităţii 

organizatorice ,a ambiţiei şi a dorinţei de autodepăşire ,a independenţei ,a spiritului de echipă etc. 

Nu este exclusă  însă posibilitatea apariţiei şi manifestării în aceste activităţi a unor atitudini morale 

negative cum ar fi egoismul, individualismul, dispreţul faţă de adversar, îngâmfarea, vedetismul etc. 

Ele pot fi prevenite de profesorul de educaţie fizică prin măsuri educative  iniţiate şi conduse de 

către acesta.  

Ca trăsătură a personalităţii , interesul imprimă un conţinut şi un sens activităţii umane.  

Educaţia fizică contribuie la dezvoltarea aptitudinilor.Se pot delimita în acest sens două 

direcţii, una se referă la aportul ei în vederea consolidării aptitudinilor generale ce se manifestă prin 

calităţile diverselor procese psihice cum ar fi: rapiditatea gândirii, concentrarea atenţiei, spiritul de 

observaţie, cealaltă constă în actualizarea predispoziţiilor naturale şi formarea propriu –zisă a 

aptitudinilor psihomotorii. 

Referitor la aceste aptitudini psihomotorii sau abilităţi motrice s-au întreprins multiple 

cercetări asupra sportivilor de performanţă. După J. P. Guilford , în cadrul acestor aptitudini s-ar 

putea distinge următorii factori: 

- forţa(forţa generală, forţa trunchiului , forţa membrelor) 

- impulsivitatea (timpul de reacţie, tappingul ) 

- rapiditatea( viteza mişcării braţelor , a degetelor ) 

- precizia statică (echilibrul static , repausul braţelor) 

- coordonarea (coordonarea globală , abilitatea manuală , abilitatea degetelor) 

- mobilitatea (supleţea trunchiului , mobilitatea picioarelor)
11

 

Calităţile motrice sunt însuşiri ale organismului uman cu un caracter nativ al cărui nivel de 

manifestare iniţială depinde de fondul genetic ereditar. Dezvoltarea lor ulterioară ca de altfel şi 

formarea deprinderilor motrice, se realizează o dată cu evoluţia procesului de creştere şi dezvoltare, 

influenţate fiind de specificul activităţilor desfăşurate, condiţii de viaţă, moştenirea ereditară, 

mediul geografic şi climateric şi activităţile desfăşurate în mediul şcolar. 

                                                           
10

 M. Epuran-„Psihologia educaţiei fizice”-Editura sport-turism, Bucureşti, 1974, p. 119 

11
 Roşca , Alexandru-„Aptitudinile” , Editura ştiinţifică , Bucureşti , 1972, p,.48-49 
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După modul lor de manifestare, distingem patru categorii de calităţi: viteza, îndemânarea, 

forţa şi rezistenţa, fiecare dintre acestea având la rândul lor diferite forme proprii de manifestare 

specifice domeniului fiecăreia dintre ele, cum ar fi, spre exemplu viteza cu formele sale de 

manifestare: de execuţie; de reacţie; de deplasare. În desfăşurarea diferitelor acte şi acţiuni motrice 

întâlnim destul de rar manifestarea singulară a unei forme specifice, de cele mai multe ori acestea se 

realizează prin combinarea lor, cum ar fi: viteza în regim de îndemânare sau rezistenţă; forţa în 

regim de rezistenţă; îndemânarea în regim de viteză; etc.. De altfel, obţinerea unor rezultate sportive 

ridicate (chiar şi la nivel şcolar) nu se poate realiza fără o participare combinată a cel puţin două 

asemenea calităţi. În acest sens, edificatoare şi convingătoare sunt probele atletice, în care 

concurenţii de performanţă datorează rezultatele lor de excepţie tocmai contribuţiei aduse de cel 

puţin două calităţi motrice.                 

Un alt aspect care trebuie avut în vedere în metodica de predare a educaţiei fizice şcolare 

este acela de intercondiţionare a deprinderilor şi calităţilor motrice. Astfel deprinderile nu se pot 

perfecţiona fără aportul calităţilor, după cum nici calităţile motrice nu se pot dezvolta fără creşterea 

nivelului de execuţie a deprinderilor motrice. 

Câteva jocuri didactice pentru dezvoltarea calităților motrice: 

,,MINGEA ÎN VAL’’ 

Jucătorii, împărțiți în echipe de căte 6 sau 8 copii sunt așezați în coloane de câte unu, în 

poziția cu picioarele depărtate. Fiecare stă pe câte un semn, la distanța de doi pași unul de altul. 

La semnal, primul jucător aruncă mingea celui din spate, printre picioare. Acesta o transmite 

următorului din spate peste cap, al treilea aruncă mingea iarăși printre picioare, iar al patrulea peste 

cap și așa mai departe. Ultimul, după ce primește mingea, fuge cu ea în față și se așează pe primul 

semn, în timp ce toți ceilalți se retrag pe semnul următor.Jocul reîncepe și continuă astfel până când 

coloana ajunge în forma inițială.  

Se va respecta poziția jucătorilor pe semnele marcate pentru a nu se mări sau micșora 

distanța de aruncare și prindere și nici modul de execuție.  

,,CURSA PE CARTOANE’’ 

Materiale – cartoane groase, cu dimensiunea de 30/50 cm. 

Jucătorii împărțiți pe echipe de câte 4 – 5 sunt așezați în coloane de câte unul, în spatele unei 

linii de plecare. În fața ei, la distanțe de 12 -15 pași, se marchează o linie de sosire. 

Primul din fiecare coloană are câte două cartoane. La semnal pune cartoanele jos și așează 

câte un picior pe fiecare carton, iar marginea din față o apucă cu mâna din aceeași parte, îndoind 

cartonul ușor spre gambă. Pornește în acest mod până la linia de sosire. După ce a depășit-o, 

coboară de pe cartoane, le ia în mână, fuge înapoi și le așează pe linia de plecare. Urmează al doilea 

și procedează la fel, apoi următorii până la ultimul. 

Nu e voie să se ridice picioarele de pe cartoane sau să se târască cartoanele cu picioarele, 

fără să fie ținute cu mâna. 

,,MINGEA PRIN TUNEL’’ 

Jucătorii sunt împărțiți  în două echipe și așezați în coloană de câte unul, cu picioarele mult 

depărtate. Fiecare jucător se găsește pe câte un semn, la distanță de doi pași unul de celălalt. La 

semnal jucătorul din capătul coloanei rostogolește o minge printre picioarele celorlalți jucători din 

coloană. Ultimul din coloană o prinde, fuge cu ea in față și se așează în capul coloanei, pe primul 

semn, în timp ce toți ceilalți se retrag pe semnul următor. 

Jocul continuă, terminându-se când echipa ajunge din nou în formație inițială. Câștigă 

echipa care termină prima. 

,,MINGE, STAI!’’ 

Jucătorii formează un cerc mare. Unul dintre ei stă în mijlocul cercului cu o minge in mână. 

Copiii care formează cercul, au fiecare câte un număr. Cel din mijloc aruncă mingea vertical în sus 

și strigă un număr. Cel strigat fuge imediat și caută să prindă mingea. În clipa în care a prins-o, 

strigă : ,,minge, stai !’’ – semnal la care toți jucătorii, care între timp au fugit în toate direcțiile, se 

opresc acolo unde se găsesc. Jucătorul care are mingea își alege pe unul dintre cei răspândiți pe 

teren. Cel indicat se întoarce cu spatele, iar jucătorul cu mingea încearcă să-l lovească. Dacă l-a 
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lovit, primește un punct. În cazul în care nu-l lovește, jocul va fi reînceput de acela pe care l-a țintit, 

dar nu l-a nimerit. 
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METODE DE DEZVOLTARE A CREATIVITĂŢII  

LA CLASA PREGĂTITOARE 

 

Profesor înv. primar IONICA PANTEA 

                                                                                                    Liceul Teoretic Murfatlar 

 

În prezent există sute de modalităţi prin care este definită creativitatea. Psihologii susţin în 

general că a fi creativ înseamnă a crea ceva nou, original şi adecvat realităţii. 

A crea înseamnă a face să existe, a aduce la viaţă, a cauza, a genera,a produce, a fi primul 

care interpretează un rol şi dă viaţă unui personaj, a compune repede, a zămisli. 

Creativ este cel care se caracterizează prin originalitate şi expresivitate, este imaginativ, 

generativ, deschizător de drumuri, inovativ. 

Putem înţelege creativitatea şi ca potenţial creativ, definit ca sistemul capacităţilor latente 

apte de proiectare şi obiectivare în  manifestări inovatoare.În acest înţeles, putem vorbi despre 

potenţialul creativ la vârstele copilăriei, ale şcolarităţii şi de stimularea lui în vederea afirmării 

ulterioare prin acte creatoare efective. 

La vârsta şcolară mică (clasa pregătitoare, I şi a II-a) potenţialul creativ al copilului este în 

plină dezvoltare.Elevul din clasa pregătitoare manifestă fantezii mai reduse în execuţii de desene, 

modelaje, colaje şi încă nu are formate deprinderile compunerii scrise. Manifestă şi un spirit critic 

ridicat faţă de propriile produse pentru că le evaluează mai sever.  

Se formează treptat, după 8-9 ani capacitatea de a compune, de  a povesti  şi de a crea 

povestiri. Tot dincolo de această vârstă desenul devine mai încărcat de "atmosferă", clişeele încep 

să fie eliminate, se manifestă elemente de originalitate deosebită. 

Activitatea de bază a micului şcolar rămâne jocul/învăţarea prin joc.Cu ajutorul acestuia, 

copilul asimilează cele mai importante cunoştinţe şi informaţii legate de toate activităţile. În joc, 

copilul îşi poate dezvolta cel mai bine creativitatea.La jocurile de rol de exemplu, copilul trebuie să-

şi imagineze tot felul de sarcini “La doctor”, “La telefon” ,”O zi în familie”, 

“Aniversări”.Creativitatea copiilor mai poate fi pusă în evidenţă şi în alte jocuri precum cele de 

construcţie,acolo unde el trebuie să realizeze anumite lucrări din cuburi de plastic şi din lemn-

castele, blocuri,grădini. 
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Pe parcursul semestrului I al clasei pregătitoare, pentru a avea o imagine cât mai autentică 

asupra nivelului de cunoştinţe, am aplicat o serie de probe: 

 Probe pentru evidenţierea selectivităţii memoriei vizuale; 

 Probe pentru evidenţierea cunoştinţelor matematice; 

 Probe pentru evidenţierea imaginaţiei; 

 Probe de cunoaştere  a capacităţii de analiză şi sinteză; 

 Probe pentru evidenţierea dezvoltării intelectuale; 

 Probe pentru stabilirea raportului percepţii-reprezentări; 

 Probe pentru evidenţierea defectelor de pronunţie; 

 Probe pentru evidenţierea atenţiei şi a spiritului de observaţie; 

 Probe pentru evidenţierea deprinderilor practice/muzicale 

 Probe pentru evidenţierea creativităţii. 

Cu privire la probele pentru evidentierea creativitatii, copiii au primit câte o coală A4 pe 

care erau desenate figuri geometrice-cercuri, triunghiuri şi pătrate. Pornind de la aceste figuri, 

trebuiau  adăugate elemente noi şi colorate pentru a obţine desene diferite . În urma aplicării  acestui 

test copiii au desenat  figuri de oameni, copaci, ceasuri ,plante,mijloace de transport (anexa 1). 

Au primit apoi mai multe desene reprezentate fiecare într-un chenar.Sarcina lor a fost să îşi 

imagineze ce ar putea să reprezinte şi să găsească un titlu potrivit pentru fiecare imagine. 

Creativitatea trebuie să constituie o problemă centrală a şcolii. Pentru a dezvolta capacităţile 

creatoare ale elevilor cadrele didactice trebuie să cunoască în primul rând trăsăturile 

comportamentului creator, care se referă la: 

- nivelul de inteligenţă generală; 

- gândirea divergentă; 

- fluenţa gândirii; 

- receptivitatea faţă de probleme; 

- spiritul de observare; 

- imaginaţia creatoare; 

- originalitatea; 

În şcoală nu se poate vorbi de creaţii de mare originalitate decât la elevii excepţionali, la 

ceilalţi fiind vorba doar de un potenţial creativ ce urmează a fi dezvoltat pe diferite căi, atât în 

procesul de învăţământ cât şi în cadrul activităţilor extraşcolare. 

Dar pentru a putea dezvolta cu adevărat eficient acest poteţial creativ al micului şcolar 

trebuie mai întâi înlăturate o serie de bariere, de blocaje , cum ar fi: 

 Blocajele culturale: 

· Conformismul (atât la nivelul elevului cât şi al cadrului didactic); 

· Tendinta de a reactiona conform principiului „totul sau nimic”; 

Slaba capacitate de a transforma sau modifica ideile 

  Blocajele de ordin perceptiv: 

·     Incapacitatea de a distinge intre cauza si efect; 

·     Incapacitatea de a defini lucrurile; 

·     Credinta negativa”Nu sunt creativ” 

   Blocaje emotive: 

·     Teama de a nu greşi; 

·     Graba de a accepta prima idee; 

·     Descurajarea rapidă; 

·     Tendinţa exagerată de a-i întrece pe alţii. 

Un învăţător care va reuşi să elimine din calea elevilor săi aceste blocaje, să se deschidă 

odată cu ei spre creativitate, ieşind din tiparele învăţământului formal va avea cea mai mare 

satisfacţie sufletească atunci când, peste ani, îşi va vedea "copiii" mari creatori ai societăţii. 
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La clasa pregătitoare am considerat  necesară utilizarea  câtorva metode şi procedee 

specifice de stimulare şi antrenare a creativităţii.Ţinând cont cu precădere de particularităţile de 

vârstă şi apoi de nivelul clasei,am aplicat cu succes  povestirea, brainstorming-ul şi metoda cubului.  

În cadrul orelor de opţional integrat “Călătorie în lumea poveştilor”, povestirea este una din 

metodele utilizate cel mai frecvent, deoarece este plăcută copiilor, le satisface nevoia de cunoaştere 

şi de afectivitate, le stimulează imaginaţia şi constituie cadrul optim de exersare a capacităţii de 

comunicare.Se desfăşoară două tipuri de povestiri-  povestirea învăţătoarei şi povestirile copiilor 

(repovestirea şi povestirea creată de copii). 

Repovestirea liberă se caracterizează printr-o mai mare libertate a imaginaţiei copiilor.Ei 

repovestesc în funcţie de preferinţă.Dacă atitudinea adultului este permisivă, copilul introduce 

personaje noi (de cele mai multe ori întâlnite în alte poveşti),modifică întâmplările,îmbogăţeşte 

acţiunile, propune situaţii de prevenire a unor situaţii neplăcute. 

Un loc deosebit între modalităţile de manifestare a potenţialului creativ îl are povestirea 

creată pe baza unui şir de imagini .Tablourile reprezintă adevărate texte iconice pe care copilul 

învaţă să le citească în mod creativ.După descifrarea tabloului, copiii pot pune întrebări,pot formula 

titlul acestuia,pot să se completeze unul pe celălalt. Învăţătoarei îi revine rolul de a stimula 

imaginaţia şi de a încuraja originalitatea copiilor. 

Povestirea cu inceput dat îi transformă pe şcolarii mici în adevăraţi creatori. Se crează de 

fiecare dată un cadru specific temei alese şi, pentru a uşura într-un fel munca elevilor se oferă 

câteva informaţii suplimentare despre anumite elemente din poveste.Începutul povestirii este 

întrerupt într-un moment care  a trezit curiozitatea şi interesul, care a solicitat imaginaţia creativă. 

Brainstorming este o metodă care ajută la crearea unor idei şi concepte creative şi 

inovatoare. Pentru un brainstorming eficient, inhibiţiile şi criticile vor fi puse de-o parte.Astfel 

exprimarea va deveni liberă şi participanţii îşi vor spune ideile şi părerile fără teama de a fi respinşi 

sau criticaţi. Într-un brainstorming se expune un concept, o idee sau o problemă şi fiecare îşi spune 

părerea despre cele expuse şi absolut tot ceea ce le trece prin minte,inclusiv idei comice sau 

inaplicabile. 

La lecţia “Sunetul şi litera C” , captarea atenţiei s-a făcut prin prezentarea unei cărţi de 

poveşti , după care s-a aplicat un brainstorming pornind de la cuvântul “carte’’. Răspunsurile date la 

întrebarea “La ce vă gândiţi cănd auziţi cuvântul carte?’’ au fost cât se poate de variate : 

poveşti,poezii,litere,imagini,coperţi, pagini , iar răspunsul cel mai surprinzător,venit din partea unei 

fetiţe,  a fost copac (foile cărţii sunt făcute din scoarţa copacului).Ulterior , le-am explicat copiilor 

drumul cărţii ,urmând ca în săptămâna din luna aprilie “Să ştii mai multe, să fii mai bun”,să 

organizăm şi o vizită la Tipografia „Steaua Nordului” din Constanţa. 

Metoda cubului este o strategie care facilitează analiza unui subiect din diferite puncte de 

vedere.Aceasta implică folosirea unui cub confecţionat prin acoperirea unei cutii mici cu hârtie sau 

prin confecţionare din carton. Etape recomadate: 

 Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: descrie, compară ,analizează, 

asociază, aplică, argumentează 

 Anunţarea temei/subiectului pus în discuţie 

 Împărţirea clasei în şase grupe,fiecare din ele examinând tema din perspectiva cerinţei de 

pe una din feţele cubului 

Descrie-culorile,formele,mărimile 

Compară-ce este asemănător/ce este diferit… 

Analizează-spune din ce este făcut, din ce se compune 

Asociază –la ce te îndeamnă să te gândeşti... 

Aplică-ce poţi face cu aceasta-la ce poate fi folosită? 

Argumentează-pro/contra şi enumeră o serie de motive care vin în sprijinul afirmaţiei tale 

 Redactarea finală şi împărtăşirea ei celorlalte grupe 

 Afişarea formei finale pe tablă sau pe pereţii clasei 

La clasa pregătitoare, am folosit această metodă în cadrul unităţii tematice”Eu şi 

vieţuitoarele”: 
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Descrie un animal sălbatic 

Compară porcul domestic şi porcul mistreţ 

Analizează alcătuirea corpului unui urs polar 

Asociază  -Încercuieşte animalele şi păsările care încep cu litera C 

Aplică- Desenează hrana de care are nevoie iepurele 

Argumentează proverbul „Pisica cu clopoţei nu prinde şoricei” 

     În viitor copilul creativ se poate descurca mult mai bine în faţa problemelor care apar 

deoarece acesta va şti să facă faţă noutăţii, pe când cel necreativ se va speria şi nu va putea trece 

peste probleme.Este foarte important ca noi, cadrele didactice, să le stimulăm creativitatea în toate 

activităţile pe care le întreprindem. 
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TOPONIMIE IMAGINARĂ ÎN BASMUL  

„TINEREŢE FĂRĂ BĂTRÂNEŢE ŞI VIAŢĂ FĂRĂ DE MOARTE” 
 

 

Drd., prof. înv. primar SIMONA PALASCA  

Şcoala Gimnazială ,,Gh. Ţiţeica”, Constanţa 

 

 

Luând în discuţie atât de controversata importanţă a basmelor româneşti în studiul limbei 

române, ne gândim dacă nu cumva, cei care înclină balanţa către renunţarea la materialul folcloric 

în descoperirea unor coordonate fundamentale ale mentalităţii populare româneşti, nu abordează 

corect acest subiect, mizând numai pe principalele caracteristici ale prozei populare. Totuşi, 

programele şcolare conţin în structura lor proză populară românească încă de la grădiniţă, până la 

finalul liceului. Apare fireasca întrebarea, cât de atractivă poate fi pentru elevi o lecţie al cărei 

subiect propune investigarea materialului popular, basmul în cazul nostru? 

Propunem în cele ce urmează o abordare diferită în înţelegerea basmului Tinereţe fără 

bătrâneţe şi viaţă fără de moarte de Petre Ispirescu, la clasa a IV a, nu înainte de a căuta să 

sintetizăm valenţele formative şi informative ale lecturii basmului numit, considerat de către 

filozofii români cel mai frumos basm românesc:  

Valenţe formative ale basmului Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte: 

 se exersează actul citirii şi implicit, interesul pentru lectură; 

 se explică noile cuvinte cu ajutorul dicţionarului, formând deprinderea de lucru individual; 

 se dezvoltă afectivitatea cognitivă şi curiozitatea epistemică; 

 se formează competenţe de comprehensiune şi interpretare; 

 se asigură continuitatea între orele de Limba română din gimnaziu şi liceu; 

 lectura unui basm dezvoltă fără îndoială imaginaţia şi creativitatea; 

 se formează  comportamente şi atitudini corecte:  

Să nu promitem ceva ce nu putem face! 

Să fim hotărâţi atunci când acţionăm! 

Să ne alegem prieteni adevăraţi în viaţă! Nu ne lăsăm păcăliţi de prima impresie! 

Ne străduim să trecem de problemele pe care le avem, indiferent de cât de grele sunt ele! 

Atunci când încălcăm o regulă, vom suporta consecinţele!  

 elevii descoperă plăcerea amănuntului şi a lecturii corecte; 

 elevii exersează tehnicile muncii cu cartea, atât de necesare în întreaga instruire viitoare; 

Am considerat din start prioritare valenţele formative ale unui astfel de basm, însă nu este cazul 

să le neglijăm pe cele informative, care completează bagajul informaţional al elevului în prag de 

ciclu gimnazial: 

 textele de o frumuseţe inconfundabilă a basmelor populare româneşti oferă informaţii din 

mentalitatea populară românească, cu privire la anumite aspecte: ideea inexistenţei 

nemuririi, întruchiparea frumuseţii absolute (Făt-Frumos, Ileana Cosânzeana), obţinerea 

dorinţelor personale prin efort propriu; 

 textul basmului aduce informaţii privitoare la structura unui basm şi împletirea elementelor 

reale cu cele fantastice şi oferă totodată modele de comportament demne de urmat; 

 se valorifică valorile populare româneşti, contribuindu-se la cunoaşterea  lor, ceea ce poate 

conduce la dorinţa de păstrare a autenticităţii; 

 basmul oferă siguranţa unei lecturi fără implicaţii negative, cu atenţia necesară la volumul 

de basme citit; 

 aduce răspunsuri parţiale unor întrebări existenţiale, pe care elevii încep să le exprime de 

exemplu: Nu există tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, omul este muritor! 
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Pentru a nu ieşi din tema generală a secţiunii Creativitatea ca joc al inteligenţei, vom propune 

în cele ce urmează completarea acestui titlu şi cu necesitatea îmbinării imaginaţiei, în scopul 

obţinerii performanţei creative, propunând un subiect original, care vizează numele de locuri 

imaginare din basmul citat. Raportând subiectul propus la vârsta elevilor clasei a IV a, vom renunţa 

din start la diferenţierea toponim vs. nume de loc, însă vom insista asupra mecanismelor care au 

generat aceste nume de locuri, combinate cu selectarea din textul basmului a acelor fragmente care 

le descriu, cu evidentul scop final de a fi imaginate şi redate plastic, în manieră personală.  

După citirea şi analiza în detaliu a fragmentelor care prezintă locurile imaginare, în cadrul 

orei de Educaţie plastică, plasată în mod strategic în continuarea celei de Limba română, elevii au 

avut sarcina de lucru de a reda plastic, în viziune proprie, spaţiul imaginat. Vom prezenta câteva 

dintre lucrările realizate de elevi care prezintă aceste locuri, urmate de propria noastră investigaţie 

din dubla perspectivă lingvistică şi mitologică a toponimelor imaginare identificate în textul 

basmului, respectiv: Palatul Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, Valea Plângerii, Moşia 

unei Gheonoaie, Hotarele Gheonoaiei, Moşia unei Scorpii, Hotarele Scorpiei. 

Intrând în mecanismele creării numelor de locuri imaginare putem constata că aceste nume 

se construiesc în baza unui algoritm, prin câteva procedee recurente, între care amintim: 

 asocierea dintre un nume comun, real şi un personaj imaginar (Casa Genarului,  

Cetatea Zânei Zorilor), construcţiile cu genitivul fiind cele mai frecvente; 

 asocierea dintre un nume comun, real şi un alt spaţiu (Casa de la capătul 

 pământului, Casa din nori), în construcţii prepoziţionale cu valoare locativă; 

 nume concret, real şi o calitate statică (Casa de mărgean, Mănăstirea de Tămâie) sau  

dinamică (Casa de foc, Casa plutitoare), structurile cu determinanţi substantivali; 

 nume concret, real şi descrieri extraordinare, ca în exemplul: (Casă, cât nuca de 

 mare, toată din aur lamur şi împodobită cu pietre scumpe). 

În cazul nostru însă, prima observaţie care se impune în plan lingvistic este formarea tuturor 

numelor de locuri citate prin asocierea dintre un nume comun, real şi un personaj imaginar, 

construcţiile cu genitivul fiind excusive. Limba este cea care reflectă acest proces de generare a 

locurilor imaginare, fiind creatoare ea însăşi de imagini ireale: nu doar oglindeşte, ci creează locuri 

imaginare. Lumea imaginară din textul basmului este dominată de personaje, de locuri sau ţări 

imaginare, toate având un nume. Structurile lingvistice prin care se denumesc locurile conţin atât 

nume proprii, cât şi sintagme/construcţii gramaticale/expresii care, din punct de vedere semantic, se 

comportă ca toponimele, deşi au la bază nume comune. Aşa cum numele proprii sunt, în general, 

asociate prin convenţie cu anumite tipuri de referenţi (persoane, de exemplu), ele funcţionând ca 

sintagme nominale complete, există şi nume comune care, asociate cu aceleaşi tipuri de referenţi, au 

aspect şi funcţii de nume proprii. Unicitatea referentului se transferă şi asupra numelui de loc, 

conferindu-i statutul de loc unic. 

Prin urmare, numele de locuri devin imaginare mai ales în măsura în care un context 

imaginar le înglobează. Se revarsă asupra lor o calitate a elementului asociat; atributele imaginare, 

în relaţia spaţiu/timp/personaj/acţiune, se transmit de la un element la altul după principiul vaselor 

comunicante. Tocmai de aceea se spune că spaţiile imaginare, ca şi acţiunile sau personajele, sunt în 

acelaşi timp spaţii mentale (există numai în mintea/imaginaţia noastră) şi prelungiri ale realului 

(Casa din Rai - real plus imaginar). Ceea ce nu putem realiza în plan real, realizăm în plan imaginar. 

Deseori, imaginarul devine realitate (casa care zboară; casa de sub pământ, casa de sub ape). 

Ne propunem să prezentăm în detaliu câteva dintre locurile amintite mai sus, încercând să 

regăsim elemente care ţin de structura intimă a unui popor care are la bază limba latină, suprapusă 

spiritualităţii daco-geţilor, la care se adaugă elemente ale patrimoniului slav. O remarcă preţioasă 

pentru fixarea tipologiei locurilor este aceea că simpla numire a unui spaţiu poate concentra şi 

reactualiza în mintea ascultătorului de basm un mit străvechi. Un astfel de exemplu este structura 

lingvistică Palatul unde locuieşte Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, arhetipul setei de 

nemurire a sufletului, care semnifică mitul aspiraţiei către nemurire, de fapt, iluzia nemuririi, pe 
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care omul o doreşte, o obţine în aparenţă, dar nu o poate păstra. Desigur, ne întrebăm de ce acest 

nume nu este redat, ca toate celelalte, printr-o construcţie cu genitivul (cu atât mai mult cu cât 

Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte este numele unui personaj de basm şi în acelaşi timp 

al unui loc), gândirea populară selectând în acest caz o subordonată atributivă a numelui de bază 

palat în exprimarea numelui? Credem că termenul de bază se asociază în acest caz cu un alt spaţiu 

marcat de două caracteristici care, deşi legate copulativ, sunt diferite: locul vizează şi tinereţea 

veşnică, nu numai nemurirea. Argumentul hotărâtor îl constituie selectarea verbului a locui, care 

presupune stabilirea locuinţei undeva, pusă în relaţie cu nevoia de cunoaştere a spiritului uman, care 

aspiră îndrăzneţ către nemurire. Din acest motiv, locul despre care vorbim aici este unul foarte 

îndepărtat, expus pericolelor: ,,Această casă este înconjurată cu o pădure deasă şi înaltă, unde stau 

fiarele cele mai sălbatice din lume.” 

Valea Plângerii este un loc imaginar aflat într-o altă lume, având o dublă semnificaţie. În 

unele basme, această vale reprezintă locul morţii lui Făt-Frumos, dar în basmul despre care vorbim 

este locul unde îl cuprinde dorul de părinţi. Numele acestui loc imaginar este format cu numele 

cuvânt-suport ,,valea” şi un nume în genitiv, cu morfemul enclitic -ii prin selectarea lat. plango, 

plangere, folosit cu sensul de ,,a vărsa lacrimi”, întreaga structură sugerând un loc al suferinţei 

imense. Numele în genitiv este motivat, în fiecare caz, de rezultatul încălcării interdicţiei de a intra 

într-un astfel de loc, plânsul, ca sentiment uman al descătuşării, trimiterea fiind către respectarea 

cutumelor. Locuri similare celui descris sunt şi Câmpul cu dorul sau Câmpul cu somnul, întâlnite în 

alte basme, cu aceeaşi precizare că în exprimarea numelor de locuri imaginare care vizează 

elementele naturale, se remarcă efectul solidarităţii între om şi spaţiu. Lucian Blaga consideră că 

această solidaritate dintre sufletul românesc şi spaţiul mioritic iese se eliberează prin cântec şi 

enumeră câteva aspecte care scot la iveală această legătură, între care amintim modul de aşezare a 

caselor româneşti sau metrica poeziei populare. Nu ştim dacă filozoful român s-a gândit numai la 

creaţiile în versuri citând doar Mioriţa, (tot o creaţie populară), dar bănuim că observaţia se poate 

generaliza şi în cazul prozei populare, mai exact al basmului. Opinia noastră are în vedere 

respectarea principiului unei alternanţe: deal-vale în aşezarea caselor sau accentuat-neaccentuat din 

metrica populară. Urmărind acelaşi principiu în analiza pe care o întreprindem, nu se poate să nu 

observăm alternanţa real-imaginar în generarea fiecărui nume de loc imaginar din basmele 

româneşti, principiu care are aproape un statut de regulă sau chiar de lege lingvistică a imaginarului 

pentru toate numele luate în discuţie. 

Substantivul ,,moşie”, derivat de la moş, ,,unchi”, ,,bunic”, cu sufixul –ie, apare numai în 

vecinătatea unui substantiv în genitiv, explicând astfel variabila ,,în proprietatea cuiva”, genitivul 

desemnând ca proprietari ai moşiilor exclusiv personaje imaginare. Caracteristica imaginară a 

acestor nume se datorează determinantului genitival, care redă numele unui personaj imaginar. 

Pe tărâmul celălalt sunt localizate şi două moşii vecine, moşia Gheonoaiei şi moşia Scorpiei 

Pământului, doi monştri mitici atât de răi, încât nimeni nu calcă pe moşiile lor fără să fie omorât. În 

mitologia română, Gheonoaia este înfăţişată ca o pasăre fabuloasă de proporţii gigantice, care 

stăpâneşte o moşie întinsă, presărată cu oasele celor care i-au încălcat hotarul: ,,ajunse la o câmpie 

întinsă, unde era o mulţime de oase de oameni.” Scorpia, al cărei sânge are puteri miraculose, este 

imaginată cu mai multe capete, de obicei trei sau treisprezece. Cele două locuri, aflate în vecinătate 

datorită gradului de rudenie, cele două fiinţe mitologice fiind surori, sunt amplasate strategic, către 

locul în care se află tinereţea veşnică şi nemurirea. 

Hotarul sau graniţa sunt locuri unde două lumi comunică. Acest spaţiu este structurat pe 

ambele axe ale reprezentării lumii imaginare şi are simbol ambivalent. Pe de o parte hotarul este un 

spaţiu sacru, care ,,închide o lume apropiată şi deschide una necunoscută.” Pe de altă parte, făcând 

trecerea către necunoscut, acesta are şi o natură demonică, fiind, după o veche credinţă românească, 

,,loc malefic, blestemat şi cu caracter necurat”. Această caracteristică a fost dedusă prin plasarea 

sub semnul protecţiei al fiecărui teritoriu, fapt ce a explicat importanţa ritualurilor de trecere a 

hotarelor, impuse de sacralitatea locului. 
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Hotarele Gheonoaiei şi hotarele Scorpiei, deşi sunt două nume de locuri diferit marcate în 

text prin selectarea numelui personajului, reprezintă unul şi acelaşi spaţiu. Natura antagonistă  a 

acestui spaţiu, diferit exprimat la nivelul limbii, este dată de relaţia duşmănoasă dintre cele două 

surori care, neputând să trăiască la un loc, încearcă să-şi răpească una alteia din pământ deci, să 

schimbe natura hotarelor deja existente dintre ele. Avem de-a face, în acest caz, cu un conflict  într-

o familie de monştri mitici, cu o încălcare a cutumei populare care spune că: ,,Cine sparge hotarele 

de se întinde să ia pământul de la altul, e mare păcat; pe lumea cealaltă duce în spinare pământul 

luat cu hapca.” 

În concluzie, ne situăm de partea celor care consideră (şi nu sunt puţini) că basmul popular 

românesc este, fără îndoială, nu numai o lectură potrivită pentru elevii ciclului primar, dar şi o sursă 

benefică pentru dezvoltarea creativităţii, cu marea condiţie să fie corect şi complet abordat de către 

profesori la clasă, atât în conformitate cu didactica specialităţii, dar mai ales din punct de vedere 

ştiinţific. Fiind un izvor nesecat de informaţii privind mitologia românească, textele basmelor şi ale 

altor producţii folclorice aduc lămuriri cu privire la mentalitatea populară românească în care 

numele de locuri imaginare, ca şi cele ale personajelor dealtfel, evidenţiază acele particularităţi ale 

gândirii comunităţii lingvistice care le-a generat.   
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Lucrarea îşi propune să transmită câteva consideraţii  privind demersul didactic prin care 

elevii reuşesc să recepteze un text literar şi, descifrând semnificaţiile mesajului, dovedesc 

capacitatea de a demonstra raportul dintre realitate şi ficţiune. Realitatea este punctul de plecare al 

oricărui demers creator, însă aceasta este transfigurată cu ajutorul limbajului. Scrierea este un act 

de proiecţie a lumii, realizată prin mijloace aparţinând spaţiului limbii ca model comunicativ, forţa 

de sugestie şi expresivitatea fiind mărci ale tipului de gândire, percepţie şi sensibilitate specifice 

eului scriitoricesc. Or, în gândire şi limbaj lumea nu este niciodată lumea adevărată. Graniţele 

dintre realitate şi ficţiune sunt foarte fragile, scriitorul reuşind să prindă cititorul şi să-l poarte 
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dincolo de aceste limite, stabilind, după propria voinţă locul, timpul, personajele, subiectul, 

simbolurile şi semnificaţiile adânci. Numele proprii selectate din contingent sau anume create să 

imite prezentul  sunt doar simple repere pe care le are cititorul şi la care se raportează de-a lungul 

lecturii pentru a se orienta în universul ficţional în care a evadat scriitorul.  

Elevii din clasa a V-a parcurg programa şcolară şi îşi însuşesc conceptele de realitate şi 

ficţiune prin care demonstrează apartenenţa unui text la opera literară. Ei sunt puşi în situaţia de a 

citi şi de a recepta textul pentru a putea răspunde la întrebări, pentru a putea găsi argumentele prin 

care să demonstreze anumite elemente de teorie literară. La citirea  textului, ei sunt interesaţi în 

primul rând să reţină firul epic sau se lasă surprinşi de sentimentele exprimate de poet. Aceasta le 

creează o stare emoţională, le stârneşte curiozitatea de a afla mai multe informaţii despre scriitor, 

despre circumstanţele reale în care a fost creată opera literară, despre relevanţa celor prezentate în 

text asupra activităţii cotidiene ( apelează la experienţa proprie pentru a evoca situaţii reale în care 

s-au aflat, prin care se regăsesc într-unul din personaje sau care le-au trezit sentimente 

asemănătoare). Ceea ce din punctul de vedere al elevilor este suficient pentru a putea declara că au 

epuizat explorarea textului, din punctul de vedere al profesorului reprezintă doar o pistă de lansare 

spre evidenţierea trăsăturilor definitorii ale ficţiunii.  

Realitatea este recreată printr-un univers artistic nou , inconfundabil. În opera literară 

ficţiunea se împleteşte cu realitatea imaginată şi transfigurată de autor. Caracterul ficţional al 

lumii reprezentate se dovedeşte prin faptul că autorul unui astfel de text nu copiază realitatea, ci o 

recreează, o reprezintă de fapt într-o manieră proprie. Organizarea specială a comunicării este 

diferită de aceea a comunicării obişnuite,  manifestându-se prin limbajul figurat (figuri de stil, 

imagini artistice). Textul constituie o expresie a gândurilor, intenţiilor, atitudinilor autorului, o 

exteriorizare cât mai personală a stării sale afective, a subiectivităţii. Textul ficţional exprimă un 

adevăr general sub aparenţa unui adevăr particular, adresându-se sensibilităţii cititorului prin 

imagini artistice. Limbajul  are un caracter reflexiv, cuvintele sunt folosite cu sens figurat (sens 

conotativ).  

Un argument puternic care demonstrează relaţia dintre realitate şi ficţiune este folosirea 

numelor proprii în opera literară. Eugeniu Coşeriu a acordat o importanţă deosebită numelor 

proprii în studiile sale lingvistice. Reţinem un  citat semnificativ: „...numele propriu nu denumeşte 

în acelaşi plan cu cel al numelor comune, care «clasifică» realitatea, ci reprezintă, în raport cu 

numele comune, o nominalizare secundă, individualizatoare şi unificatoare: o nominalizare care 

nu este anterioară, ci posterioară nominalizării prin mijlocirea «universaliilor». Într-adevăr, 

obiectul desemnat printr-un nume propriu este, în mod necesar, un obiect deja clasificat prin 

mijlocirea unui 

nume comun (Azorele sunt insule, Tibrul este un fluviu, Spania este o ţară).”
12

 De asemenea, 

numele de personaje literare sunt, mai mult sau mai puţin, analizabile, de aceea putem spune – în 

termeni coşerieni – că numele fie semnifică (în cazul „motivării prin denotaţie”), fie evocă (în 

cazul „motivării prin conotaţie”). Modul în care scriitorii îşi denumesc personajele seamănă cu 

procedeul originar prin care se botezau copiii în vechime, cu deosebirea că anticii credeau în forţa 

numelui de a influenţa destinul purtătorului în cauză, în vreme ce în literatură numele determină 

(chiar şi când este ironic) evoluţia ori condiţia personajului. Aşadar este important ca elevii să 

                                                           
12

Eugeniu Coşeriu, Pluralul numelor proprii  în Teoria limbajului şi lingvistica generală. Cinci studii, Ediţie în limba 

română de Nicolae Saramandu, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2004, p 284. 

Cele trei lumi deosebite de Coşeriu: a) lumea necesităţii şi a cauzalităţii (în sens kantian), adică lumea experienţei 

sensibile curente, «sferă de cunoaştere» proprie ştiinţei empirice; b) lumea libertăţii şi a finalităţii (tot în sens 

kantian), adică lumea creaţiilor umane sau a culturii în general (incluzând ştiinţele şi, totodată, instituţiile publice 

religioase şi ale ceremoniilor de cult), din care lumea imaginaţiei sau a artei reprezintă doar o parte, deşi, probabil, cea 

mai clar caracterizată; şi c) lumea credinţei.” (Eugenio Coseriu, Orationis fundamenta. La plegaria como texto [2000], 

în Coseriu, Loureda 2006, 75). 
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conştientizeze funcţia numelui în literatură, cât şi strategia de atribuire a numelor în unele opere 

literare.   

Am ales spre exemplificare opera literară Castelul din Carpaţi de Jules Verne. Pornin de la 

ipoteza mimesisului realist. Numele sunt date personajelor în maniera în care sunt acordate 

oamenilor din realitate, funcţia lor esenţială fiind aceea de a uniciza / individualiza purtătorul. 

Jules Verne împrumută numele personajelor din realitatea imediată, din aceeaşi necesitate de 

creare a verosimilului, înfăţişând modul în care oamenii, dominaţi de o gândire magico-mitică sau 

influenţaţi  de reminiscenţele acesteia se raportează unii la ceilalţi şi participă la universul 

ficţional. Alte  exemplele  ne sunt oferite în operele lui Marin Preda, Liviu Rebreanu sau Mihail 

Sadoveanu şi Ion Creangă
13

. 

Spaţiul românesc e reprezentat în patru romane ale celebrului scriitor: Castelul din Carpaţi, 

Pilotul de pe Dunăre, Încăpăţânatul Keraban, Claudius Bombarnac.  Castelul din Carpaţi este 

cel mai cunoscut, fiind primul roman al lui Jules Verne tradus în limba română, în 1897, la cinci ani 

după apariţia lui în Franţa. Acţiunea se desfăşoară în Transilvania veacului al XIX-lea, multe 

personaje fiind plăsmuiri inspirate de oameni din partea locului. Opiniile cercetătorilor care au dorit 

să afle dacă scriitorul a călătorit într-adevăr în ţara noastră sunt împărţite. Ion Hobana, cunoscut 

specialist român în opera lui Jules Verne, susţine în „Douăzeci de mii de pagini în căutarea lui Jules 

Verne" că scriitorul   n-a vizitat niciodată România şi că numai fiul său, Michel, ar fi poposit în 

zona dunăreană cândva între 1898 şi 1902. Potrivit cercetătorului, pentru scrierea romanelor care 

înfăţişează spaţiul românesc, scriitorul s-a inspirat din impresiile de călătorie ale geografului Élisée 

Reclus, la care face trimitere în prima pagină a volumului.”Domnul de Gérando a descris toate 

aceste provincii de la marginea Europei, iar Élisée Reclus le-a vizitat.”
14

 Pe de altă parte, Simion 

Săveanu afirmă în Pe urmele lui Jules Verne în România că scriitorul a călătorit în ţara noastră în 

1882-1884, împreună cu Luiza Müller, iubita lui româncă.  

Jules Verne a folosit cetatea Colţ drept model al castelului din Carpaţi  fapt demonstrat nu atât 

prin modul de construcţie sau amplasament, cât prin onomastică şi toponimică: Colţ, Râuşor, Teleac. 

Faptul că Jules Verne ştia de cetatea Colţ reiese din referirile directe la însemnările de călătorie ale lui 

Elisée Reclus  unde putem citi, „Neîndoielnic, valea Rua de Mora (Râu de Mori) a fost foarte poluată 

odinioară. Trecătoarea prin care se intră în ea dinspre câmpia Haţegului era păzită de o cetate ale cărei 

ruine se văd încă pe un promontoriu acoperit de mărăcinişuri. Este reprodus şi un desen după o 

fotografie, cu legenda „Château de Koltz”. Informaţiile suplimentare (Râuşorul, Teleac), ca şi alte 

elemente din roman, i-au fost furnizate, de Luise Teutsch – Müller, care l-a cunoscut pe scriitor la 

Amiens şi care l-a găzduit la Homorod în propria casă şi, împreună,  între 1882 şi 1892, au vizitat 

mai multe locuri din Transilvania şi din Regatul României. Au navigat pe Dunăre, debarcând la 

Giurgiu şi călătorind cu trenul până la Bucureşti. Tot împreună şi-ar fi continuat călătoria cu trenul 

spre Braşov, apoi s-au oprit la Homorod. Într-una dintre călătorii, au vizitat Castelul Colţ. Aşa s-ar 

explica grafia, sonoritatea, uneori şi sensul germanic al numelor Werst, Orgall, Frik, Deck, Gortz, 

Franz, Rotzko. Misteriosul Hermod poate fi o anagramă trunchiată, poate involuntară, a Homorodului. 

Semnalând această nouă coincidenţă, Daniel Compère, creatorul Centrului Internaţional Jules Verne, 

afirmă că „La poalele castelului (Colț) se află satul numit Homorod”. Dacă admitem că Orgall este o 

transcriere după ureche al lui Gorgan, singurele nume neidentificate rămân Werst şi Nyad. Autorul a 

ţinut probabil să păstreze aceste insule de imaginar în oceanul datelor exacte - cu toate că Niad ar putea 

fi, citit pe dos, „unul dintre ciudatele nume păgâne (...) foarte preţuite în familiile valahe”: Dain(a), în 

transcrierea eronată al lui Gérando - Verne! Procedeul nu e singular în opera scriitorului, care 

născoceşte uneori inversiuni de-a dreptul şocante, cum ar fi Servadac - Cadavres.  

                                                           
13

Cristinel Munteanu, Despre caracterul motivat al numelor proprii din opera literară, în „Limba Română”, Chişinău, 

anul XVIII, nr. 7-8, 2008, p. 65-80. 
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 Jules Verne, Castelul din Carpaţi,  traducere şi note de Dorina Oprea, Editura Adevărul, Bucureşti, 2010; 
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Dintre personajele secundare ale romanului, numele de familie a judecătorului satului Werst şi al 

fiicei sale, Mioriţa, este Colţ. Însoţitorul lui Nicu Deac în expediţia spre castel  

este doctorul Paţak - în limba maghiară, râuşor. (Nu întâmplător Victor Onişor propune ca  

echivalent românesc Părăian!, iar Dorina Oprea, un altul, Doina) Iar la poalele dealului pe care a 

fost clădită cetatea Colţ curge Râuşorul. „În locul acela Doina apărea din nou în mijlocul pietrelor, 

fie din cauză că torentu îl deviase către nord-vest, fie pentru că Nicu Deac schimbase direcţia spre 

el.”
15

 Doina  este un nume cu rădăcina specific românească, din limba dacilor trăitori între Carpaţi. 

El semnifică dorul de pământ. De asemenea, acest nume a fost împrumutat cântecului popular 

românesc ce semnifică dorul şi jalea românului, supus la nenumarate greutăţi de-a lungul existenţei 

sale. 

Numele nefericitului logodnic al Stillei, Franz de Télek. „Familia conţilor de Télek - scrie 

autorul - una dintre cele mai vechi şi mai ilustre din România, a jucat un rol important chiar înainte ca 

ţara să-şi fi cucerit independenţa, pe la începutul secolului al XVI-lea. Amestecată în toate 

evenimentele politice, ea  şi-a înscris cu glorie numele în istoria acestor provincii. Acum, mai puţin 

favorizată decât faimosul fag al castelului din Carpaţi, care mai avea trei ramuri, casa Télek 

rămăsese cu una singură, ramura Télekilor din Craiova, al cărei ultim vlăstar era tânărul boier abia 

sosit în satul Werst”. Trebuind să rezolve această incongruenţă, Victor Onişor și Vladimir Colin au 

recurs, la soluţii radicale: Emil Telesco, Frâncu Slătineanu. Telek este numele unei localităţi din 

regiunea Hunedoarei, pomenită de Gérando în lucrarea sa: „Rămăşiţele pământeşti ale Elisabethei 

Morsinai sunt depuse într-un alt sat de pe domeniul Huniazilor, la Telek”. Probabil că aşa ar fi trebuit 

să-l cheme pe stăpânul castelului din Carpaţi, fiindcă se ştie că membrii familiei Cândea, de numele 

căreia se leagă existenţa Cetăţii Colţ, se  numărau printre oamenii de încredere ai lui Iancu de 

Hunedoara. Nobilul român Francisc (de) Teleac va lua  numele satului românesc hunedorean. 

Patronimicul Radu de Gorj  pare la fel de nepotrivit, de astă dată pentru o veche familie din 

Transilvania - şi întru totul la locul lui în Ţara Românească, ceea ce conduce către ideea că scriitorul 

francez a inversat intenţionat cele două nume.  

Numele Stillei este singurul care şi-a păstrat nu numai pronunţia, ci şi grafia originală. Acesta ar fi 

derivat din Stella, cântăreaţa din opera Povestirile lui Hoffmann. Înaintea lui, Marcel Moré 

descoperise că interpreta unui rol secundar dintr-o altă creaţie a lui Offenbach, opera bufă Docteur 

Ox (1877), se  numea Stella, comentând: „Stranie coincidenţă: Stella, Stilla! Cele două nume, cel al 

realităţii şi cel al fanteziei sunt identice, în afara unei litere”. Putem să ne întrebăm şi dacă faptul că 

Marguerite Allotte de la Fuye scrie invariabil Stella în loc de Stilla, rezumând romanul, are vreo 

semnificaţie ocultă sau face parte din suita de erori pe care le-am semnalat (de genul Rodolphe de 

Haz și Franz de Teck). Oricum, încercarea de a descoperi modelul Stillei n-ar trebui să omită altă 

„stranie coincidenţă”: Luise Teutsch - Müller cânta foarte frumos şi i-a povestit unei alte nepoate că 

bărbaţii se îndrăgosteau mai întâi de vocea ei.  

Ar mai fi de adăugat câteva precizări legate de numele Mioriţa. După părerea mea, acest 

nume nu putea lipsi din roman, făcând parte din spiritualitatea poporului român, dovedind preţuirea 

valorilor culturale. Romanul începe cu proiectata nuntă a Mioriţei, fiica jupânului Colţ, cu 

logodnicul ei, Nicolae Deac, paznic de pădure, şi se sfârşeşte cu săvârşirea nunţii, la care participă 

toate personajele, mai puţin nefericitul boier Radu Gorj. Deşi nu se află în prim-planul 

acţiunii, Mioriţa (în ediția franceză Miorita) e un personaj bine conturat. „Frumoasa Mioriţa” era 

„tare admirată din Vereşti până în Vulcan, sau chiar dincolo de acesta. Ar fi putut să aleagă pentru 

fată unul dintre acele nume păgâne, Florica, Doina sau Aurica, care se aflau la mare cinste în 

familiile valahe. Dar, nu! Era Mioriţa, adică mieluşeaua”
16

. Scriitorul francez dovedeşte cunoaşterea 

etimologiei şi a derivării acestui nume propriu, care are la bază cuvântul mia, miele ”puiul de sex 

feminin al oii”. Se creează apoi substantivul mioară „oaie tânără de un an sau doi care nu a fătat” şi 
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 Idem, p. 54; 

16
 Idem, p. 32; 
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diminutivele acestuia,  miorea sau mioriţă,  pentru ca ulterior să devină nume proprii de persoane,  

Mioara, Mioriţa.   
Odată  ce am lămurit numele personajelor şi locul desfăşurării acţiunii, rămâne să urmărim 

modul în care se realizează trecerea de la realitate la ficţiune, prin ce mijloace reuşeşte scriitorul să-l 

introducă pe cititor în universul creat de el. Vom orienta elevii să selecteze citatele prin care 

naratorul întrerupe povestirea propriu-zisă pentru a oferi indicii cititorului, pasaje în care autorul îşi 

trădează intenţiile. În funcţie de clasa căreia ne adresăm, cerinţa va fi formulată diferit, pentru a 

putea fi înţeleasă (la clasa a cincea elevul recunoaşte şi distinge modurile de expunere, la clasa a 

VII-a putem vorbi de procedee de legare a secvenţelor narative – povestire în povestire). Fiind atent 

la citatele cu caracter metatextual, elevul va citi în cheie corectă. Astfel, va putea pătrunde în 

ţesătura romanului şi va identifica fiecare fir, distinct în felul său, în relaţie indestructibilă cu 

celelalte. Iată spre exemplificare incipitul textului: „Povestirea de faţă nu este una fantastică – ea are 

doar un caracter de roman. Să tragem oare concluzia că nu este adevărată doar fiindcă pare 

neverosimilă? Ar fi o greşeală. Trăim într-o epocă în care se poate întâmpla orice -  aproape că 

avem dreptul să spunem că, de fapt, chiar s-a întâmplat orice. dacă ceea ce vom povesti aici nu pare 

verosimil astăzi, poate fi valabil mâine, graţie resurselor ştiinţifice care reprezintă o caracteristică a 

viitorului, iar atunci nu-i va trece nimănui prin minte să considere acest lucru o legendă. De altfel, la 

sfârşitul acestui practic şi pozitiv secol al XIX-lea, nu se mai creează legende… nici măcar în 

Transilvania, unde decorul Carpaţilor se pretează atât de firesc la toate evocările ce ţin de 

plăsmuiri.”
17

 Citatul oferă cititorului cuvintele cheie în jurul cărora se grupează câmpurile lexicale 

cărora se subsumează motivele literare: adevăr, verosimil, neverosimil, legendă, plăsmuire.  

Ne atrage atenţia şi citatul următor: „Cititorul va trebui să se străduiască să se pună într-o stare 

de spirit similară cu cea a locuitorilor din Vereşti, fiindcă aşa nu se va mai mira de evenimentele 

care vor fi relatate ulterior. Nu-i cer să creadă în supranatural, dar să-şi reamintească faptul că 

această populaţie ignorantă credea fără rezerve. Neîncrederii inspirate de Castelul din Carpaţi, pe 

vremea când era considerat pustiu, avea să i se adauge de acum groaza – şi de ce făpturi, 

Dumnezeule mare!”
18

      

Prin prisma acestui fragment autoreflexiv, înţelegem cum trebuie interpretate informaţiile pe 

care deja le-am aflat despre educaţia Mioriţei. „La şcoala dascălului Homorod a învăţat să citească, 

să scrie şi să socotească (…) dar nu s-a simţit ispitită să meargă mai departe (…). În schimb, 

legendele şi credinţele transilvane nu mai erau demult străine pentru ea.”
19

 

Continuând lectura ne întâlnim la miezul nopţii, „ceasul apariţiilor supranaturale, ceasul 

vrăjilor”, cu făpturile îngrozitoare: „Doctorul de deşteptă, întrebându-se dacă era treaz realmente 

sau dacă nu cumva se afla sub influenţa unui coşmar.  

Într-adevăr, acolo sus crezu că vede, - nu!, chiar văzu – forme ciudate, scăldate  într-o lumină 

spectrală, trecând dintr-o parte în alta, urcând, coborând odată cu norii. Ai fi zis că este o adunare de 

monştri, dragoni cu coada de şarpe, cai înaripaţi, krakeni uriaşi sau vampiri giganţi care se 

năpusteau spre el, de parcă ar fi vrut să-l cuprindă între gheare sau să-l cuprindă între fălcile lor.” 

Efectul de „frică convulsivă, de panică…, de o groază extraordinară, care îi înfioră tot corpul”, ce 

este transmis cititorului, se obţine, după cum observăm, prin folosirea mijloacelor expresive ale 

limbajului.  În primul rând, utilizarea verbului a crede (subiectivitatea privitorului), repetiţia 

verbului a vedea,în enunţul construit astfel încât cuprinde afirmaţia ipotetică, negaţia, întărirea 

afirmaţiei iniţiale, alternanţa timpurilor modului indicativ, alternanţa modurilor verbelor (indicativ – 

acţiune sigură, condiţional-optativ – acţiune dorită sau condiţionată, conjunctiv – acţiune posibilă) , 

enumeraţia amplă a figurilor plăsmuite de imaginaţia umană de-a lungul timpului, la diferite 

popoare, comparaţia „de parcă ar fi vrut”. Tot la nivelul limbajului observăm selectarea 
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adjectivelor/ adverbelor cu valoare stilistică de epitet dintre neologismele utilizate în descrierea 

ştiinţifică: treaz realmente, influenţa unui coşmar, lumină spectrală. Acest fapt ancipează 

dezvăluirile explicite ulterioare.  

„După părerea noastră a venit momentul să explicăm anumite fenomene care au avut loc pe 

parcursul acestei povestiri, a căror origine nu va întârzia să fie descoperită.  

La vremea aceea, şi ţinem în mod special să subliniem că evenimentele evocate s-au 

desfăşurat într-unul din ultimii ani ai secolului al XIX-lea, utilizarea electricităţii, care era 

considerată pe bună dreptate «sufletul universului», cunoscuse cele mai mari perfecţionări. Ilustrul 

Edison şi discipolii săi îşi desăvârşiseră opera. […]  

Orfanik s-a putut ocupa de aceste lucrări prodigioase, folosindu-se de elementele pe care i le 

puneau la dispoziţie fizica şi chimia. Şi atunci îi veni ideea să le utilizeze pentru a îndepărta 

eventualii intruşi.  

Baronul de Gorj îi acceptă propunerea cu entuziasm şi Orfanik instală o aparatură specială, 

destinată să sperie, producând fenomene care nu puteau fi atribuite decât unei intervenţii diabolice.  

Dar, în primul rând, trebuia ca Baronul de Gorj trebuia să fie ţinut la curent cu ceea ce se 

spunea în satul cel mai apropiat. Exista, prin urmare, un mijloc de a auzi ceea ce discutau oamenii 

fără ca aceştia să suspecteze ceva? Da, dacă ar fi reuşit să stabilească o comunicare 

telefonică…Ceea ce Orfanik şi făcu.[…] În acele condiţii, comunicaţia telefonică se dovedi a fi 

utilă, fiindcă, astfel, baronul de Gorj şi Orfanik se putură informa despre tot ceea ce se petrecea la 

Vereşti. Prin acest fir aflară de angajamentul pe care şi-l luase Nicu Deac, de a se duce la cetăţuie, şi 

tot prin fir se auzi deodată un glas ameninţător în sala cea mare de la han, pentru a-l face să renunţe. 

Atunci, văzând că în ciuda acestei ameninţări, tânărul pădurar  insista în hotărârea sa, baronul de 

Gorj se decise să–i dea o lecţie încât să-i dispară pofta să mai treacă vreodată pe acolo. În noaptea 

cu pricina, maşinăriile lui Orfanik, produseră o serie de fenomene pur fizice, menite să semene 

spaima în jur.” 
20

 

Este important ca elevii să fie sprijiniţi în demersul de a transfera cunoştinţele dobândite în 

clasă în activitatea independentă de lectură, iar activitate frontală sau de grup să le ofere întărire 

pozitivă şi sugestii de a continua cu noi lecturi sau cu activitatea de scriere despre textul literar.    
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Anexa 1  

„Adolescenţilor nu le prea place să fie lansaţi pe valurile unui ocean de presupuneri şi 

incertitudini. Le place să ştie că Tirana este capitala Albaniei. Nu le place când dl McCourt 

întreabă: De ce Hamlet se poartă atât de urât cu mama lui? De ce nu l-a omorât pe rege când avuse 

prilejul? Bine, stai toată lecţia şi discuţi despre aceasta, dar ai vrea să cunoşti totuşi răspunsul 

înainte să sune clopoţelul. Dar dl McCourt nu ţi-e omul! Ăsta nu face decât să pună întrebări, să 

lanseze sugestii, că te încurci de tot, şi ştii că iată-iată sună, hai, omule, spune-ne odată, începe să te 

sugă sub linguriţă de nerăbdare să afli răspunsul, dar el întreabă, iar şi iar, Cum credeţi? Cum 

credeţi? şi uite că lecţia s-a sfârşit şi te trezeşti în coridor fără să-ţi mai primeşti răspunsurile şi vezi 

cum ceilalţi colegi de clasă se întreabă şi ei, răsucind un deget la tâmplă, ce are proful ăsta de nu-i 

ca ceilalţi. Îi vezi pe cei ieşiţi de la lecţia de algebră cum plutesc satisfăcuţi pe holuri, cu o expresie 

calmă care anunţă: Noi cunoaştem rezolvarea. Am găsit soluţia. Ai vrea ca măcar o dată, o singură 

dată să dea şi dl McCourt un răspuns exact, dar de unde, te întoarce acolo de unde ai pornit. Mă rog, 

poate că aşa se fac lecţiile la dânşii în Irlanda, dar aici suntem în America, cineva ar trebui să-i 

spună că nouă în America ne place să primim răspunsuri. Sau poate că nu le ştie nici el şi de aceea 

ne tot întoarce la întrebări.” 

                                   (Frank McCourt,  Profu’, traducere în limba română de E. Cartaleanu) 
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,,Creativitatea e o floare atât de delicată, încât elogiul o face să înflorească, în timp ce 

descurajarea o înăbușă adesea chiar înainte ca ea sa se poata dezvolta în floare.” ( T. Carlyle)  

Exprimarea corectă, orală şi scrisă – obiectiv important al procesului de învăţământ în ciclul 

primar – constituie unul din instrumentele de bază ale muncii intelectuale, faţă de care nu poate fi 

concepută dezvoltarea intelectuală viitoare a elevilor. Ca şi în cazul învăţării celorlalte instrumente 

ale muncii intelectuale: a cititului, a scrisului, a calculului aritmetic, capacitatea de exprimare se 

formează şi se perfecţionează prin solicitarea efortului intelectual al elevilor. 

Un rol evident în direcţia cultivării capacităţilor de exprimare a elevilor îl au compunerile, 

cu o contribuţie importantă la formarea lor intelectuală, morală şi estetică. Compunerile realizează 

pe de o parte o sinteză a ceea ce învaţă elevii la disciplina limba şi literatura română, iar pe de altă 

parte, ele constituie cel mai potrivit prilej de valorificare a experienţei de viaţă a elevilor, de 

manifestare a imaginaţiei şi a fanteziei lor creatoare. 

Pătrunzând în universul comunicării creative şi încercând să împărtăşească celor din jur 

adevăratele valori, copilul va avea sentimentul libertăţii, al propriei satisfacţii, al plăcerii vii de a 

crea. 

 Se spune că o creaţie a copilului, oricât de simplă ar fi ea, este un ECRAN al eului său 

interior. 

 CUM şi CÂT poate fi descifrată lumea subiectivă a şcolarului mic prin creaţie proprie? 

 CE MESAJE ascunse, conştientizate sunt exprimate în produsele creaţiei elevilor? Sunt 

întrebări care mereu ne frământă pe noi, dascălii, şi al căror răspuns este dat şi de valoarea 

simbolică a  creaţiilor lor.  

Prin Curriculumul-ul actual, se pune un accent deosebit pe formarea competenţei de 

comunicare textuală. Indiscutabil, textul – comunicarea propriu-zisă – este apreciat “drept expresie 

generală a comunicării scrise”. 

Prin compuneri se face transfer de cunoştinţe, se realizează o sinteză a tot ceea ce au învăţat 

elevii la orele de limba şi literatura română, dar şi la alte discipline, acestea fiind de fapt – 

compoziţii interdisciplinare. 

Obiectivul central al activităţilor didactice consacrate comunicării elaborate, trebuie să 

rămână dezvoltarea creativităţii şi originalităţii. Elevii învaţă cât de important este să se exprime 

corect, plăcut şi nuanţat, învaţă să preţuiască efortul propriu creativ, devin conştienţi că trebuie să 

aibă un limbaj adecvat pentru a putea transmite eficient mesajul dorit. 

Este tipul de activitate cel mai personalizat dintre componentele limbii şi literaturii române, 

pentru că în mai mare măsură decât în cazul altor activităţi vizează trăsăturile individuale, atât ca 

premise, cât şi ca finalităţi. Indubitabil, orele de compunere oferă condiţii optime pentru punerea 

elevilor în situaţia de a exersa, în mod sistematic, actul. Rod al unor activităţi independente şi de 

creaţie ale elevilor, rezultat al unui efort intelectual propriu, compunerile contribuie plenar la 

formarea capacităţilor şi deprinderilor de exprimare fluentă, corectă, coerentă- verbală şi în scris. 

Activitatea de compunere contribuie la: 

a) exercitarea de către elevi a actului comunicării, în formă orală şi scrisă; 

b) dezvoltarea capacităţilor intelectuale (selecţia, comparaţia); 

c) formarea şi dezvoltarea capacităţilor de percepţie globală, prin concentrarea în acelaşi tip 

de activitate a unor informaţii provenite din surse diferite: experienţă personală, celelalte obiecte de 

învăţământ; 

d) stimularea imaginaţiei; 
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e) afirmarea personalităţii şi cultivarea încrederii în capacităţile proprii. 

Compunerea este considerată o activitate cu grad sporit de dificultate, resimţită atât de către 

învăţător, cât şi de către elevi. Acest fapt se datorează următoarelor motive: 

a) presupune o experienţă cognitivă în timp (cunoştinţe, activităţi practice, impresii); 

b) implică o prezentare personală a unui obiect determinat (proces, imagine, succesiune de 

imagini). 

Activitatea propriu-zisă de elaborare a compunerii este precedată de pregătirea elevilor 

pentru aceasta, care constă în activităţi asupra modelului, respectiv analiza şi imitarea lui. Întâi 

elevii învaţă să descopere organizarea internă a unui text şi apoi trec la elaborarea textului personal. 

Pregătirea elevilor pentru a ajunge la capacitatea de a redacta în mod independent 

compuneri se realizează într-un interval mai mare de timp, ca oricare proces prin care se urmăreşte 

formarea unei deprinderi. Activitatea desfăşurată în cadrul orelor de limba şi literatura română oferă 

elevilor achiziţiile necesare pentru a elabora compuneri: învaţă să înlănţuie cuvintele în propoziţii, 

să formeze propoziţii clare şi corecte din punct de vedere gramatical, să desfăşoare ideile în 

succesiunea lor logică. 

Câteva aspecte asupra cărora învăţătorul trebuie să se oprească: 

a) alegerea temei şi stabilirea conţinutului compunerii. Învăţătorul va avea în vedere 

particularităţile de vârstă ale elevilor, sfera lor de preocupări etc.; 

b) gradarea efortului elevilor. A desfăşura activitatea conform acestei cerinţe înseamnă a 

pleca de la simplu la complex; 

c) tehnica elaborării. Aceasta presupune orientarea elevilor în adunarea materialului 

corespunzător titlului indicat, distribuirea acestui material pe cele trei părţi ale compunerii. 

Învăţătorul trebuie să asigure înţelegerea de către elevi a temei care urmează să fie prezentată. 

Stabilirea unui titlu potrivit uşurează elevilor sarcina elaborării compunerii, pentru că le organizează 

gândirea şi imaginaţia în jurul unei idei clare. 

d) strângerea materialului necesar pentru elaborarea compunerii. Este o operaţie dificilă 

pentru elevi, care implică stabilirea a ceea ce va cuprinde textul compunerii, procurarea materialului 

şi organizarea acestui material în conformitate cu un plan. 

În prima fază, învăţătorul sugerează ce trebuie reprezentat, prin întrebări. Apoi elevii sunt 

aceia care propun materialul, adică aspecte conţinute de compunere. Ideile propuse de elevi se scriu 

pe tablă în ordinea în care au fost comunicate de ei. Se citesc pentru a se constata dacă nu sunt unele 

care se repetă, care nu surprind aspecte esenţiale, care nu se raportează la titlu. Datorită faptului că 

ele sunt scrise în ordinea emiterii lor, elevii sunt îndrumaţi să le distribuie în ordinea firească. Acest 

fapt se realizează pe baza întrebărilor învăţătorului. În felul acesta, elevii vor distribui ideile potrivit 

structurii compunerii: introducere, cuprins şi încheiere. 

e) redactarea compunerii (transformarea planului în compunere). Accentul se pune pe 

cuvânt ca mijloc de exprimare a ideii. În primă fază, elevii vor fi ajutaţi de învăţător. Se propun mai 

multe variante, dintre care învăţătorul o alege pe cea mai bună şi o va scrie pe tablă, în dreptul ideii 

din plan. Compunerea se redactează cu participarea tuturor elevilor. Alteori, planul compunerii se 

redactează în clasă, iar transformarea lui în text se face individual  de către elevi. 

Orice şcolar îşi doreşte să scrie cele mai frumoase compuneri. E o mare bucurie să simţi că 

eşti ascultat cu plăcere de colegi; că atunci când îţi citeşti compunerea nu se aude nici un foşnet de 

caiet. Toată lumea ascultă. Dar pentru ca elevii să poată găsi locul cuvintelor, cunoscându-le bine 

înţelesurile (sensurile), am încercat să găsim împreună drumul spre minunata lume a compunerilor. 

Le-am explicat elevilor că lectura îi va ajuta să înţeleagă cum se compune. Prin lectură îşi vor 

îmbogăţi vocabularul cu cuvinte noi şi vor învăţa cum să aranjeze aceste cuvinte în propoziţii, astfel 

încât ceea ce au scris să le placă cu adevărat. 

 Compunerea nu-ţi cere numai să observi şi să reţii; întâmplările se pot petrece doar în 

imaginaţia copiilor. Pentru a obişnui elevii cu actul creaţiei nu am trecut direct la realizarea unei 

compuneri, respectând introducerea, cuprinsul şi încheierea. Am cerut elevilor să înventeze un joc 

interesant, un cuvânt nou prin combinarea altor silabe, să găsească un răspuns mai neaşteptat. Am 

încercat cu elevii câteva exerciţii de imaginaţie: 
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 -,,Scurtă poveste’’ Am cerut elevilor să alcătuiască cu anumite cuvintele trei propoziţii care 

să fie legate prin înţeles. 

 -,,Ce face?’’ Eu întreb ce face un lucru sau o fiinţă. Solicit elevilor să caute răspunsurile 

cele mai diverse, mai deosebite şi mai neaşteptate. 

 - ,,Cuvântul interzis”  În răspunsuri, copiii nu trebuie să rostească acel cuvânt, ci trebuie să 

caute alte cuvinte cu care să-l înlocuiască pe acesta. 

Am realizat împreună ,,Caietul de expresii”, iar elevii au sesizat că frumuseţea unui text 

depinde în cea mai mare măsură de expresiile pe care le folosim şi modul cum îmbinăm cuvintele 

între ele. 

Am insistat foarte mult ca, în realizarea unei compuneri, elevii mei să respecte cele trei părţi 

componente (introducerea, cuprinsul, încheierea), să respecte tema dată, să folosească un limbaj clar 

şi corect, dar bogat (prin folosirea unor expresii poetice), să respecte regulile ortografice şi de 

punctuaţie. 

Premisele principale de la care trebuie pornit în îndrumarea elevilor pentru activitatea de 

elaborare a unei compuneri, indiferent de felul ei, sunt: necesitatea muncii independente şi 

solicitarea efortului propriu, intelectual al elevilor. 

Realizarea compunerilor scrise este condiţionată de calitatea exprimării orale, de 

deprinderile de citit-scris, de achiziţiile lexicale, de aşezarea corectă în pagina caietului. 

Eforturile dascălului sunt zadarnice dacă elevul nu continuă activitatea acasă, dacă nu există 

aceeaşi preocupare pentru o exprimare îngrijită, un  vocabular bogat, printr-o pregătire 

conştiincioasă a temelor, lectură suplimentară etc. Ideal este să dezvoltăm la elevii noştri motivaţia 

intrinsecă, să-i determinăm să înveţe din dorinţa de a se perfecţiona. Acest lucru este extrem de 

dificil, de aceea e nevoie ca exerciţiile, desfăşurate în clasă, să fie continuate prin temele pentru 

acasă, repetiţia fiind cheia învăţării, urmând ca temele să fie verificate, discutate. 

Un educator care doreşte să păşească pe calea ideilor creative cu elevii trebuie să fie 

conştient de anumite blocaje şi să le evite sau să le înlăture.  

Creativitatea nu se dezvoltă întotdeauna şi nu la toţi elevii de la sine. Fiecare copil ascunde 

un potenţial creativ. Descoperiţi-l şi conştientizaţi-l. Pentru a stimula creativitatea nu trebuie nici să 

dominaţi, nici să ameninţaţi. Rigiditatea paralizează creativitatea. Respectaţi întrebările neobişnuite 

puse de elevi. Şi ele pot fi sâmburele creativităţii. Evidenţiaţi ideile creative ale elevului, dar nu 

ridiculizaţi nereuşitele. E posibil ca, în creativitate, elevii să vă poată depăşi. Acordaţi-le toată 

consideraţia. Uneori neastâmpărul şi originalitatea unui elev creativ îl face pe dascăl să nu-l 

agreeze, iar pe colegi să-l izoleze. Ajutaţi-l să arate cine este cu adevărat. Preţuiţi valorile autentice. 

Idolii dumneavoastră pot fi şi idolii şcolarilor pe care-i educaţi. Fiţi dumneavoastră, înşivă creativi. 
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Pedagogia modernă îşi redefineşte conceptul de metode active în funcţie de modul actual în 

care este explicată şi înţeleasă natura gândirii, a cunoaşterii; ea încearcă o reînnoire fundamentală a 

principiului activizării învăţării având în vedere tocmai această nouă interpretare pe care psihologia 

contemporană o atribuie activitaţii mintale, rolului experienţei în formarea imaginilor, a noţiunilor, 

şi a mecanismului transmisiilor sociale şi lingvistice de la adult la copil. 

 Un aspect al reformei învăţământului presupune înlocuirea metodelor tradiţionale de predare 

cu unele metode mai noi de predare, numite metode activ-participative, bazate pe principiile 

învăţării active. În cazul aplicării acestor metode elevul este pus în situaţia de a descoperi singur 

informaţia, pentru că informaţia astfel descoperită este reţinută mai uşor şi pentru o perioadă mai 

lungă de timp. 

 Reconsiderarea conceptului de “metode active” comportă câteva distincţii în prealabil. Mai 

întâi o distincţie netă trebuie făcută între vechiul punct de vedere ce punea accentul pe aspectele 

figurative (imagistice, intuitive) ale gândirii şi noua orientare care relevă aspectele operatorii ale 

gândirii; deosebirea radicală dintre “cunoaşterea” explicată ca reflectare activă şi construcţie a lumii 

reale în conştiinţa individuală. În acest sens, principalul în activizarea procesului de învăţare constă 

nu în recurgerea unilaterală la intuiţie, la concretul sensibil (prin metode demonstrative) sau în 

exersarea elevilor într-o activitate doar manuală, exterioară (şcoală a lucrărilor manuale) şi nici în a 

pune elevii în faţa unui complex de sarcini ce urmează apoi să le realizeze din proprie iniţiativă, aşa 

cum au preconizat, la timpul lor, diverse curente ale “şcolii noi”, ale “şcolii muncii” sau ale “şcolii 

active” apărute ca o reacţie împotriva “şcolii receptive”. Nimeni nu va putea nega importanţa 

activităţii fizice, a lucrărilor manuale, pe anumite trepte ale dezvoltării copilului, sau însemnătatea 

acţiunilor materiale şi materializate în elaborarea acţiunilor mintale şi a noţiunilor, numai că 

activitatea autentică trebuie să se bazeze pe mecanismele inteligenţei, ale gândirii şi ale imaginaţiei; 

activizarea maximă urmează să se desfăşoare la nivelul gândirii, al abstracţiunii celei mai înalte şi 

manipulărilor verbale. ”Activ este nu elevul care se menţine la nivelul acţiunii concret senzoriale, 

intuitiviste şi nici la cel al acţiunii fizice, manuale, practice, ci acela care gândeşte, care depune un 

efort de reflecţie personală, interioară şi abstractă, care întreprinde o acţiune mintală de căutare, de 

cercetare şi redescoperire a adevărurilor, de elaborare a noilor cunoştinţe. “Activismul exterior” 

vine deci să servească drept suport material “activismul interior”, psihic, mintal, să devină un 

purtător al acestuia. 

 În sens larg, metodele active sunt acelea care fac apel la capacitatea elevului de a gândi şi de 

a acţiona, de a imagina şi de a crea în acelaşi timp; ele sunt şi gândire şi acţiune deopotrivă; asigură 

un antrenament intelectual ce se împleteşte strâns cu cel practice afectiv. Metodele active sunt 

modele operatorii cele care suscită efectiv operaţiile de gândire, cele care favorizează dezvoltarea 

unui constructivism operatoriu. Acestea nu încorsetează elevul într-o reţea de expresii verbale fixe 

sau de reguli rigide (de genul enunţurilor, definiţiilor, procedeelor invariabile etc.), ci îi rezervă un 

rol activ în interacţiunea lui cu obiectele învăţării, obligă la un maximum de activism structurile lui 

operaţional–mintale în raport cu sarcinile de învăţare în care este angajat. Mai mult decât atât, în 

accepţie actuală, metodele active sunt metode participative prin excelenţă, sunt metode care cer 

angajare efectivă proprie, trăire personală a acţiunii. Esenţial este aici efortul autentic şi plenar 

(psihic şi fizic) ce izvorăşte din interiorul conştiinţei şi a gândirii proprii a elevului, care se bazează 

pe resorturi energetice interioare, pe o motivaţie intrinsecă dedusă din actul învăţării, din 

satisfacţiile depăşirii dificultăţilor întâmpinate şi bucuria succeselor obţinute. Participativă este acea 

metodologie care reuşeşte să atragă elevii la efectuarea unor studii, cercetări, activităţi, experienţe, 
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creaţii etc., care cer un efort personal, care solicită angajarea întregii fiinţe a acestora. Aceasta 

constituie adevărata metodologie activă  în măsură să favorizeze, concomitent, atât elaborarea 

noilor cunoştinţe (structuri cognitive) prin eforturi proprii cât şi construcţia operaţiilor mintale 

corespunzătoare pe care vrem să le formăm, în loc ca toate acestea să fie transmise şi primite de-a 

gata, pregătite de dinainte  de către învăţător, demonstrate sau luate din manuale, cu un minimum de 

efort de memorizare, de reproducere, pur şi simplu, a exemplelor şi modelelor propuse.  

 Aspectul participativ mă obligă să fac aici o a doua distincţie. Astfel, vom reţine faptul că 

întregul sistem al “educaţiei active”, ori al “educaţiei funcţionale” din trecut gravita în jurul “legilor 

interesului”, izvorât dintr-o tendinţă spontană, ca atracţie puternică, aşa cum gândeau adepţii “şcolii 

active“ şi îndeosebi Ed. Claparide. Atractivitatea, caracterul viu, captivant şi interesant, au constituit 

într-adevăr o notă definitorie de prim ordin, a metodelor zise “active“. Aşa cum am precizat, 

concepţia actuală nu  neagă câtuşi de puţin importanţa acestui suport emoţional–motivaţional pe 

care trebuie să se întemeieze o metodologie autentic activă; ea subliniază însă ideea potrivit căreia 

numai o acţiune efectivă, în sensul cel mai complet, care include interesul şi curiozitatea, trebuinţa 

de cunoaştere şi trăire emotivă, impresia plăcută şi starea de bună dispoziţie etc. poate duce 

realmente la întreţinerea şi dezvoltarea operaţiilor intelectuale. Dar în accepţia actuală, metodele 

active se întemeiază pe primatul efortului de gândire şi pe “mecanismul gândirii”, iar “mecanismul 

motivaţiei” se subordonează şi se asociază acestora. Aşa numitele elemente infraraţionale sunt puse 

acum în serviciul efortului raţional, al gândirii şi imaginaţiei, jucând un rol dinamogen, de tonificare 

a activităţii mintale, de angajare plenară a elevului în actul învăţării. Motivarea, interesul pentru 

studii rămân în continuare condiţii principale ale reuşitei oricărei metode o vom aplica. Şi cu cât 

această motivaţie izvorăşte din interior şi nu vine din afară, nu implică elemente de frică, de 

reprimare, de constrângere, cu atât este mai bine.  

 În fine, adeseori, sub denumirea de metode active se înţelege fie individualizarea 

învăţământului (dus nu de puţine ori până la extrem), fie activitatea colectivă sau de echipă, 

autodisciplina, autoguvernarea etc. Spre deosebire de această orientare, psihologia şi pedagogia 

contemporană pornesc de la premiza că, până la urmă, operaţiile intelectuale toate sunt socializate 

(socializare care nu se termină niciodata), că o coordonare intraindividuală şi interindividulă a 

actelor constituie un singur proces unitar, ceea ce face ca o adevarată metodologie activă să caute să 

accentueze şi mai mult tendinţele de individualizare a învăţării în legătură tot mai strânsă, însă, cu 

năzuinţa firească de socializare a efortului de învăţare. Crearea unei ambianţe de metode active, în 

care elevul să lucreze cu maximum de randament, presupune o îmbinare judicioasă a studiului 

independent cu învăţarea interdependentă, cooperativă (de echipă, de grup) absolut necesară pentru 

o echilibrare de ansamblu a întregii vieţi şcolare. 

 Aşadar, în opoziţie cu metodologia tradiţională, pentru care elevul rămâne mai mult un 

auditor sau un simplu spectator în clasă, gata să recepteze pasiv ceea ce i se transmite ori i se 

demonstrează, metodele active au tendinţa să facă din acesta un actor, un participant activ în 

procesul învăţării, pregătit să-şi însuşească cunoştinţele pe calea activităţii proprii, a unei angajări 

optime a gândirii, a mobilizării tuturor funcţiilor intelectuale şi energiilor emoţional–motivaţionale 

în raport cu sarcina de învăţare dată. Ele tind să concentreze efortul propriu de învăţare până la 

identificarea subiectului cu situaţia de învăţare în care acesta este antrenat. Se apreciază că numai 

atingerea unui asemenea grad de încordare mintală şi de tensiune afectivă–emoţională este în 

măsură să transforme “subiectul” învăţării, deopotrivă, şi într-un factor al propriei sale dezvoltări, 

pregătit pentru a gândi şi a acţiona în chip creator. Ca atare, esenţialul în pregătirea profesorului 

pentru lecţie este de a pune în joc toate cunoştinţele sale şi întreaga lui pricepere, nu pentru a 

transmite pur şi simplu nişte cunoştinţe de-a gata ce trebuie să fie însuşite, ci de a insufla elevilor 

săi dorinţa şi posibilitatea de a le dobândi, pe cât este cu putinţă, prin ei înşişi, printr-un studiu cât 

mai activ, mai intensiv şi pasionat. Rolul profesorului este să organizeze învăţarea în termeni de 

activităţi viabile şi angajamente, să susţină şi să ordoneze efortul elevilor şi nu să ia asupra lui 

integral sau parţial această strădanie, să nu se substituie câtuşi de puţin râvnei lor active de învăţare 

şi de muncă. Dat fiind faptul că metodele active sunt mult mai pretenţioase şi mai dificil de aplicat 

în practică, ele reclamă o munca mai diferenţiată şi mai atentă; promovarea lor cu mai mult curaj şi 
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stăruinţă necesită, mai înainte de orice, o schimbare de atitudine din partea învăţătorului, şi prin ea, 

o transformare de comportament, în acest sens, la proprii săi elevi.  

În ultimele decenii a crescut, fără precedent, interesul pentru aşa–zisele metode activ–

participative. Acest interes este generat de actuala deschidere a şcolii spre noi obiective şi 

conţinuturi, spre noi experienţe de cunoaştere, de trăire şi de acţiune. Există, de asemenea, o 

necesitate acută a pregătirii copiilor şi tinerilor pentru o viaţă activă şi creativă, pentru muncă, 

pentru o mai mare participare la rezolvarea multiplelor şi complexelor probleme ale vieţii şi ale 

practicii. Gradul de participare a tineretului şcolar la întreaga problematică a vieţii este un indice 

esenţial al eficienţei învăţământului. 

 Preocuparea pentru promovarea unor metode activ-participative duce mai departe tradiţiile 

înaintate ale “şcolii active”, fundamentată în esenţă, pe ideea de efort psihic şi fizic, dedus din 

împletirea strânsă a gândirii şi acţiunii, a activităţii intelectuale şi experienţei practice sugerate din 

exterior. Numai că, spre deosebire de acest activism exagerat de cauze exterioare, didactica actuală 

pune accentul pe mobilurile interioare, pe atitudinea activă, izvorâtă din interiorul elevului, pe 

activitatea din proprie inţiativă. Astfel de mobiluri, cum ar fi: curiozitatea intrinsecă de a cunoaşte, 

dorinţa de a observa şi a explica, de a investiga şi a construi, de a explora şi a descoperi, de a 

inventa şi a crea etc. apar, însă, din primii ani de viaţă şi şcoala trebuie să se bizuie pe ele. 

 Învăţarea este un act personal şi cere participare personală. Problema esenţială de care 

depinde producerea învăţării eficiente este problema implicării, a angajării celui care învaţă în actul 

învăţării. 

 Ori, ceea ce este definitoriu pentru metodele activ-participative este tocmai capacitatea 

acestora de stimulare a participării active şi depline, fizice şi psihice, individuale şi colective a 

elevilor în procesul învăţării, de a lega trup şi suflet elevul de ceea ce face, până la identificarea lui 

cu sarcina de învăţare. 

 Sunt considerate activ-participative toate acele metode care sunt capabile să mobilizeze 

energiile elevului, să-i concentreze atenţia, să-l facă să urmărească cu interes şi curiozitate lecţia, 

să-i câştige adeziunea logică şi afectivă faţă de cele nou învăţate care-l îndeamnă să-şi pună în joc 

imaginaţia, înţelegerea, puterea de anticipare, memoria etc. 

 Ca să poată implica, cu adevărat, pe cel care învaţă, metodele activ-participative pun 

accentul pe procesele de cunoaştere (învăţare) şi nu pe produsele cunoaşterii. Ele sunt, deci, metode 

care ajută elevul să caute, să cerceteze, să găsească singur cunoştinţele pe care urmează să le 

însuşească, să afle singur soluţii la probleme; să prelucreze cunoştinţele, să ajungă la reconstituiri şi 

resistematizări de cunoştinţe; acestea sunt, prin urmare, metode care îl învaţă pe elev să înveţe, să 

lucreze independent. Acestea valorifică o tendinţă naturală a gândirii, aceea de a avansa prin 

organizarea şi reorganizarea progresivă a cunoştinţelor (ideilor), prin revenirea la experienţele 

anterioare, reinterpretarea şi restructurarea lor în lumina noilor experienţe (spirala instruirii). 

 De asemenea, metodele activ-participative pun mai mult accentul pe cunoaşterea 

operaţională, pe învăţarea prin acţiune, pe manipularea, în  plan manual şi mintal, a obiectelor, 

acţiunilor etc. 

 Activ-participative sunt şi metodele de interacţiune colectivă, de interacţiune între cei care 

învaţă; metodele care atrag elevii la discuţii colective şi cooperare colegială intensă, care facilitează 

şi intensifică schimbul spontan de informaţii şi idei, de impresii şi păreri, confruntarea de opinii şi 

alternative în cadrul clasei de elevi. 

 În fine, pot fi considerate şi activ-participative şi acele metode care aduc elevii în contact 

nemijlocit cu situaţiile de viaţă reală şi cu problemele concrete ale vieţii, care dau prilej de 

participare la rezolvarea problemelor practice ale vieţii, ale muncii, care atrag elevii la creaţia de 

bunuri materiale. 

 În general, metodele activ-participative se disting prin caracterul lor solicitant; ele pun în 

acţiune, sub multiple aspecte, forţele intelectuale ale elevului–imaginaţia, memoria şi gândirea 

acestuia. Datorită acestei solicitări, ele fac din procesul de învăţământ un amplu şi veritabil exerciţiu 

al capacităţilor intelectuale şi fizice. 
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 Prin solicitare şi exersare, procesul de învăţământ oferă, astfel, un prilej de afirmare şi de 

solicitare maximă şi pe multiple planuri, a potenţialului de cunoaştere şi creaţie al elevilor. 

Participarea poate fi leagănul creativităţii, al afirmării, al realizării de sine. 

 Toate acestea adaugă noi caracteristici metodelor activ-participative, şi anume, le imprimă 

un pronunţat caracter formativ–educativ. Efectele formativ–educative ale învăţământului sunt în 

raport direct cu nivelul de angajare şi participare individuală şi colectivă a elevilor în procesul de 

învăţământ. 

 În contrast cu metodele pasive, cele active au în vedere, în mod preponderent, dezvoltarea 

intelectuală, dezvoltarea unor operaţii logico–matematice, a unor operaţii ştiinţifice, a capacităţii de 

a strânge, sintetiza, organiza, asocia şi comunica informaţii etc. Scopul metodelor la care mă refer 

aici este de a crea condiţiile care să favorizeze dezvoltarea şi implicarea unor asemenea capacitătţi 

în actul învăţarii.  

Uzând de metode interactive, comunicarea învăţător–elev devine element esenţial al 

realizării unei instruiri active, se realizează cu succes obiectivele formative, cresc şansele de succes 

şi progres şcolar pentru toti elevii, se ating obiectivele afective-atitudinale. 

 Tendinţa de a dialoga cât şi schimbul şi comunicarea de idei apar ca un  semn al progresului 

în mentalitatea modernă educaţională. 

 Lecţiile desfăşurate pe baza metodelor interactive duc la eficientizarea procesului 

educaţional într-un concept facil, atractiv. 

 Elevul va uza de cunoştinţele dobândite anterior, transformându-se din deţinător în utilizator 

de creier, estompându-se rigiditatea şi formalismul, dând frâu liber ideilor, predicţiilor gândirii. 

Desigur, într-un fel sau altul fiecare metodă oferă nenumărate posibillităţi de angajare a 

celor care învaţă. Totuşi, gradul de activizare şi participare variază de la metodă la metodă. Depinde 

de felul cum este înţeleasă şi utilizată o metodă sau alta, cum se îmbină elementele de dirijare a 

învăţării cu cele de muncă independentă, cum este concepută dirijarea. O îndrumare, pas cu pas, 

care impune, de-a gata  noile cunoştinţe, fără să lase elevilor timp şi loc de gândire, să formuleze 

întrebări, să aprecieze nu va face decât să stânjenească afirmarea spontaneităţii, a gândirii şi 

imaginaţiei, a creativităţii; în schimb o dirijare care incită la căutări, care sugerează are alte urmări. 

Lectura independentă, dialogul euristic, învăţarea prin explorare şi descoperire, discuţiile colective 

etc., implică elevii în învăţare, mai mult decât o explicaţie, o expunere ori o demonstraţie. 

Printre avantajele aplicării acestor metode  se pot enumera: echilibrarea efortului 

învăţătorului şi elevului, intensificarea comunicării între elevi, achiziţionarea de noi cunoştinţe prin 

eforturi proprii, formarea unor trăsături moral–cetăţeneşti ca: solidaritatea, prietenia, întrajutorarea, 

respectul, dorinţa de cooperare şi de încredere în forţele proprii. 

Nu trebuie neglijate dezavantajele: criza de timp în cadrul orelor afectate tratării anumitor 

subiecte, superficialitatea unor membri ai grupurilor care asteaptă totul de la ceilalţi. 

Pentru a elimina aceste consecinţe e nevoie de o subtilă strategie în abordarea şi susţinerea 

lecţiilor care se pretează la această modalitate didactică. 
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Moto:  Copilul râde: Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul! 

                                                                      Tânărul cântă: Jocul şi înţelepciunea mea-i iubirea! 

                                                                      Bătrânul tace: Iubirea şi jocul meu e- înţelepciunea! 

                                                                                                             (Lucian Blaga- Trei feţe)
21

 

 

Lucrarea de faţă abordează dominanta tematică a dezvoltării personale a elevilor, 

particularizată pe creativitate ca joc al imaginaţiei, un sâmbure iradiant de semnificaţii în care se 

topesc toate formele de tremur şi cutremur ale minţii noastre. 

În această optică, ne-am propus o devotată prezentare sistematică a acestor forme de joc, 

articulată tematic şi practic, cu aplicaţie pe limba şi literatura română, disciplina pe care noi o 

predăm. 

Astfel, conform definiţiei din D.E.X, jocul este o activitate distractivă, mai ales la copii
22

. 

Vârsta copilăriei stă, negreşit, sub semnul jocului, care fascinează prin inventivitate, spontaneitate, 

prin acea libertate debordantă a gândirii de a-ţi permite aproape orice, de a trăi cu toate celulele firii 

tale până la maxim. 

Joaca este activitatea fundamentală a copilului, este munca lui zilnică, o activitate creatoare 

prin care copilul descoperă lumea şi totodată se formează, se defineşte. Jocurile pun în evidenţă 

imaginaţia bogată a vârstei celei fericite, modelează inteligenţa, reface traseul nostru existenţial, 

stimulează limbajul, pune în evidenţă strategii ale gândirii, strategii ale învăţării şi ale memoriei. 

O să ne raportăm în demersul nostru mai ales la acele tipuri de jocuri care contribuie la 

creşterea activă a flexibilităţii superioare a planului mental. Vârsta candorii, lipsite de griji, este 

perioada aventurilor spirituale, de aici tentaţia de a dezlega şarade, cuvinte încrucişate, rebusuri, 

monoverbe, aritmogrife, caligrame, compuneri, de a induce mize false şi de a arhiva infrarealitatea. 
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Până a ajunge aici, copilul trece printr-o adevărată aventură a cunoaşterii. Există o 

multitudine de teorii legate de joc şi joacă. Majoritatea teoreticienilor din domeniul acesta au căzut 

de acord că mai întâi există acele jocuri fără reguli, acele jocuri prin care copilul îşi consumă 

energia, apoi imită adultul şi astfel începe să descopere lumea înconjurătoare. Prin joc explorează, 

experimentează, acumulează experienţă. 

Roger Callois, un teoretician francez, a clasificat jocurile în mai multe categorii, între care: 

mimicry sau jocul simulacru, jocurile de noroc, jocurile competitive şi ilinx (vertijul). La o 

extremitate domneşte, aproape fără să-şi împartă domnia cu nimeni, un principiu comun de 

divertisment, de turbulenţă, de improvitaţie liberă şi de încântare fără griji, prin care se manifestă o 

fantezie necontrolată. La extremitatea opusă, această exuberanţă este aproape absorbită de o 

tendinţă complementară de a nu te supune unor convenţii de natură arbitrară şi de a contrazice tot ce 

era sigur, adică noul a creat speranţe, dar şi temeri şi opoziţii
23

. 

Sigur, despre joc şi joacă putem dezvolta n teorii întrucât omul prin natura sa este jucăuş-

Homo ludens, cum ar spune Johan Huizinga; pe toată durata vieţii sale se joacă în permanenţă, din 

copilărie până în senectute din raţiuni menite să îi satisfacă activitatea motrică şi emoţională în scop 

recreativ, acesta fiind deci ,,o acţiune specifică încărcată de sensuri şi tensiuni, desfăşurate sub 

reguli acceptate de bunăvoie şi înafara sferei utilităţii sau necesităţii materiale, însoţite de 

simţăminte de înălţare şi de încordare, de voioşie şi de destindere”.
24

 

Prin urmare, jocul este o formă de manifestare întâlnită la copii cu precădere, care încearcă 

să scape de rutină cu ajutorul imaginaţiei. Aceştia încalcă toate regulile impuse de raţiune, de 

natură, de tot ceea ce este realizabil, prin crearea unor personaje supranaturale pe care le fiinţează 

sau în locul cărora se pun chiar ei, impunând viziunea lor despre viaţă şi distanţarea de stereotipii. 

În activitatea didactică atât la nivel preşcolar, dar nu numai, jocul este utilizat ca metodă de 

învăţare. Chiar şi la vârstele mai mari jocul poate fi mult mai eficient în învăţare. Cel puţin în 

domeniul limbii şi literaturii române unde jocul se pretează foarte bine în momentele de retenţie şi 

de transfer de cunoştinţe; la dobândirea de noi cunoştinte, dar mai cu seamă în cadrul lecţiilor de 

formare de noi deprinderi şi priceperi. Nu în cele din urmă jocul poate fi mult mai facil în lecţiile de 

recapitulare. 

În ceeea ce priveşte problema creativităţii prin joc, la orele de literatură, acest lucru poate fi 

pus în evidenţă prin compunerile literare, prin diverse creaţii ale elevilor sau alte pârghii prin care 

copiii se redefinesc. Produsul final traduce o profundă vibraţie emotivă şi asta are un ecou fabulos 

pentru toţi copiii. 

De altfel, să nu uităm că orice combinaţie de cuvinte constituie un joc până la urmă, 

conştient sau nu. 

Tudor Arghezi a afirmat că cea mai frumoasă jucărie este jucăria de vorbe. Cu toate 

acestea, tot Arghezi avea să recunoască faptul că orice creaţie presupune muncă asiduă: 

,,Din graiul lor cu-ndemnuri pentru vite 

Eu am ivit cuvinte potrivite 

Şi leagăne urmaşilor stăpâni, 

Şi frământate mii de săptămâni 

Le-am prefăcut în versuri şi-n icoane”
25

( Testament) 

Iată deci lexemul frământate vine din câmpul semantic al trudei, actul poetic fiind 

comparabil cu cel al ţăranului deoarece presupune trudă, efort şi migală. 

Sigur, păstrând proporţiile şi întorcându-ne la ora de literatură și la joc, putem afirma că 

jocul de cuvinte poate stimula fără dubiu imaginaţia, creativitatea şi, nu în ultimul rând, limbajul, 
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acesta din urmă nefiind o haină a gândirii, ci chiar trupul ei
26

. În acest sens, elevii îşi exersează 

capacitatea de exprimare corectă şi adecvată a limbii, de argumentare a propiilor opinii, de 

socializare şi de reproducere a vieţii în diversele sale aspecte. 

Exemple diverse sunt sugerate, mai ales în primele clase de gimnaziu, chiar de autorii de 

manual. 

În manualul pentru clasa a V-a publicat de Editura Humanitas, spre exemplu, fiecare unitate 

de învăţare conţine sugestii de jocuri, sub îndemnul Învăţaţi jucându-vă! (prin care înţelegem că se 

doreşte încă de pe acum conştientizarea elevilor în legătură cu valoarea formativă a jocului, de tipul: 

Formulaţi o temă în legătură cu un aspect învăţat în această unitate, pe care colegul tău de bancă să 

o rezolve acasă (p.87) sau să realizeze, la alegere, o scurtă povestire distractivă, pornind de la 

titlurile: Călătorie pe planeta Marte, Raliu în munţi, Un meci de fotbal  etc. 
27

 

Un alt exemplu de joc transformat conform specificităţii literaturii, ar fi Caută soluţia, joc 

folosit cu precădere la evaluare când se împart în mod egal bileţele cu nume de autori incluşi într-un 

curent literar şi bilete pe care-şi vor completa poezii sau citate semnificative cu privire la 

respectivul autor, fie în grupe, fie individual. Se dă un scurt timp pentru găsirea soluţiei. Se poate 

lucra pe foi obişnuite sau pe foi de flipchart pe care elevii scriu rezolvarea. Câştigă echipa care 

găseşte soluţia bine şi cât mai repede. 

O altă modalitate de a măsura creativitatea şi sintetiza unor concepte poate fi şi cvintetul, o 

construcţie hermeneutică care are ca beneficii o atmosferă mai puţin tensionată, dezvoltarea 

reflecţiei şi a capacităţii de a înţelege anumite noţiuni, antrenând, în acelaşi timp şi creativitatea şi 

simţul ludic al copiilor. Dicteul automatic este lăsat în urmă, iar ei îşi pun pe tapet produsul creaţiei 

lor. Iată un exemplu mai concret, realizat la clasa a V-a, la activitatea dedicată refacerii traseului 

vieţii  lui Mihai Eminescu: 

Eminescu 

Sensibil, profund 

Cugetă, creionează, emoţionează 

Îmbogăţeşte patrimoniul spiritual românesc. 

Geniu. 

Aşadar, în urma acestui produs didactic etichetăm totul ca pe un act de libertate interioară, 

de originalitate şi de control asupra unor noţiuni.  

O altă modalitate de a consuma această năzuinţă spre originalitate poate fi considerată şi cea 

a scaunului autorului care presupune intervievarea unui coleg de către ceilalţi cu privire la un text 

literar sau la o altă formă de redactare a unui conţinut. Astfel, elevii conștientizează 

responsabilităţile actului scrierii cu tot ce implică el, dar şi dezvoltarea abilităţilor de exprimare 

adecvată şi argumentarea propriei viziuni asupra unui subiect literar. Utilitatea acestei metode la 

limba şi literatura română este generoasă, ea putând urma oricărui exerciţiu de redactare, ca o 

secvenţă de evaluare şi autoevaluare relativ scurtă, implicând abundent creativitatea sau zămislirea 

unor lumi posibile care refac realul sau alcătuiesc un scenariu imaginar. Iată câteva exemple de 

teme de redactare urmate de metoda scaunului autorului: clasa a V-a – Prima zi de şcoală, O 

aventură în vis, Reţeta copilăriei rurale etc. sau la clasa a X-a – Cronica ultimului spectacol 

urmărit, Statutul femeii în nuvelistica românească, Deosebiri între speciile genului scurt şi lista ar 

putea continua. 

Este aproape cu neputinţă de tăgăduit că, din această sferă a jocului fac parte, în mod firesc, 

şi toate activiăţile creaţiei poetice: împărţirea metrică sau ritmică a cuvântării vorbite sau 

comunicate paraverbal sau nonverbal, găsirea de rime sau asonanţe nimerite, ascunderea înţelesului, 

construcţia artistică a frazei, găsirea izotopiilor, precum şi alte semnificaţii care provoacă 

profunzime întregului text. 
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Prin toate aceste strădanii ale elevilor, aceştia îşi stimulează construcţia unor ferestre 

deschise pe cortexul cerebral, pentru a extrage aurul acuns în solurile psihicului fiecărui copil.
28

 

Marea provocare a şcolii moderne nu e aceea de a atârna pe şiragul de amintiri chei ale succesului, 

ci de a antrena mintea copiilor, pentru a fi calmă şi nesufocată de neajunsuri într-unul dintre 

teritoriiile cele mai greu de explorat din univers: planeta psihică
29

. Atât de aproape şi atât de 

îndepărtată. Mintea umană este atât de complexă încât nu ascultă de legile fizicii: pentru unii 

lifturile constituie o aventură, pentru alţii poate fi o cutie fără aer, pentru unii, păianjenul este un 

organism frumos, pentru alţii o sursă de panică, însă, cu siguranţă, pentru toţi creativitatea umple cu 

preaplinul trăirii toate golurile. Astfel, liftul poate fi un mijloc de a ajunge în rai, un mecanism cu 

greieri sau cu fantome, o luntre spre o altă lume, un vehicul al groazei sau orice altceva, privat sau 

nu de utilităţile obişnuite, în vreme ce păianjenul este văzut şi el la fel de polivalent, cu semnificaţii 

multiple. Importante sunt în această optică interesele personale, sentimentele, atitudinile, corelate cu 

temperamentul şi aptitudinile care orientează creativitatea şi gândirea, mărindu-le eficienţa. 

Fiecare poate crea orice, se poate juca cu termenii, cuvintele putând fi aruncate în aer şi 

devenite idei, iar aceste idei se pot modela până ne reconfortăm total sau până ne autodefinim.  

Conchidem că originalitatea şi creativitatea, cum ne-am străduit să arătăm, ating culmi 

înalte, iar pe urmele lor se sondează adânc straturile fiinţei umane
30

, încercând o delectare nouă în 

felul ei a chipului în care se ciocnesc formele de tremur şi cutremur ale jocului şi ale minţii. 
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 Cunoştinţele despre limbă, care se predau în clasele I şi a II-a constituie elemente 

pregătitoare, situate sub nivelul noţiunilor propriu zise şi menite să familiarizeze pe elevi cu unele 

fenomene de limbă. Stadiul acesta a fost numit pre-gramatical, întâi în sensul că procedeul de 

elaborare a noţiunilor de limbă nu însumează generalizări de ordin gramatical, el reducându-se la 

reprezentări parţial prealabile, subordonate generalizărilor sub formă de noţiuni şi de reguli 

gramaticale, apoi în sensul că elevii operează cu definiţii sau cu reguli de lucru şi chiar cu termeni 

gramaticali, fără a le cunoaşte ştiinţific. 

 În clasa I, după perioada abecedară, în care analiza şi sinteza fonetică rămân operaţii 

fundamentale se trece la elemente sintactice legate nemijlocit de practica verbală şi de limbajul scris 

al copilului: familiarizarea cu propoziţia prin operaţii logico-gramaticale. Aceste operaţii îmbină 

analiza logico-gramaticală cu formularea corectă a judecăţilor. 

 După aceasta apar elemente de trecere spre înţelegerea unor relaţii abstracte ale cuvântului, 

spre desprinderea cuvântului de aspectele lui concrete.Acum apar elemente de morfologie,nume de 

lucruri,nume de fiinţe, care sunt primele forme de generalizare,de operare cu cuvinte independente 

de continutul lor semantic. 

 În clasa a II-a continuă în esenţă familiarizarea copiilor cu fenomenele de limbă, 

acumulându-se un volum de elemente de trecere la formele generalizate ale cunoştinţelor de limbă. 

Prima noţiune definită, propoziţia, se menţine încă la nivelul înţelegerii logico-gramaticale, 

deşi încep să se schiţeze acum elementele unei scheme gramaticale abstracte în analiza 

propoziţiei.Cunoştinţele morfologice se bazează şi la această clasă pe elemente sintactice din 

practica verbală obişnuită a elevilor şi din operaţionalizarea cu elemente însuşite. Pornind de la 

propoziţii necunoscute,elevii identifică nume de fiinţe, de lucruri şi de fenomene ale naturii sau de 

cuvinte care arată acţiuni sau însuşiri. 

 Prin natura ei, limba este un sistem de semne organizate riguros şi determinate de scopul 

suprem al comunicării umane. Din acest unghi, la o analiză atentă devine vizibilă organizarea 

materialului de construcţie fie la nivelul esenţialului, fie la cel al unităţilor de comunicare. Copilul 

se deprinde intuitiv cu aceste caracteristici, la vârsta când i se formează primele abilităţi de 

comunicare. El şi le va perfecţiona şi conştientiza odată cu regimul şcolar, în clasele mai mari care  

utilizează funcţia metalingvistică şi, prin aceasta , traduce în limbaj didactic o realitate 

instrumentală abstractă. 

 Învăţarea se întemeiază pe achiziţiile spontane din anii preşcolarităţii şi se continuă în 

clasele primare  fără a realiza o delimitare netă a acestor două faze. J. Piajet spune:”toate conduitele 

comportă un aspect înnăscut şi unul dobândit, dar nu se ştie unde se află frontiera dintre ele.”  

 Este firesc să fie aşa, deoarece o achiziţie nouă se clădeşte pe un sistem de cunoştinţe şi 

deprinderi sedimentat deja şi nu pe un teren gol. Copilul vine la şcoală cu o anumită competenţă 

lingvistică garanţie a integrării sociale şi condiţie a dobândirii performanţei lingvistice.  

 Caracterul abstract al noţiunilor de limbă împiedică formarea lor completă la vârsta 

şcolarului mic. Sistemul concentric de învăţare a gramaticii corespunde, aşa cum s-a constatat, 

particularităţilor  psihologice ale copiilor de vârstă şcolară mică, precum şi a caracteristicilor ştiinţei 

limbii. El determină în mod ştiinţific o organizare şi desfăşurare a întregii activităţi de predare-

învăţare a gramaticii. 

 Gramatica se învaţă în procesul exprimării, deci prin mijlocirea  limbii, iar odată învăţate, 

noţiunile de limbă devin un instument valoros în dezvoltarea vorbirii corecte a elevilor. 
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Cunoştinţele teoretice de limbă sunt înţelese şi asimilate temeinic numai atunci când devin operante, 

adică sunt folosite în practica exprimării producându-şi astfel efectul. Gramatica nu se învaţă ca un 

scop în sine, ea nu este decât un studiu închis, arid, formal, stereotip.  

 Dat fiind faptul că o parte a elevilor din clasă fac o serie  de greşeli în exprimare, constând 

în dezacoduri între adjectiv şi substantiv, predicat şi subiect, folosirea greşită a genitivului, dativului 

şi acuzativului substantivelor, a genurilor substantivelor, formarea greşită a pluralului, am ales 

metode şi procedee eficiente pentru înlăturarea acestor greşeli. Aceste deficienţe am încercat să le 

înlătur introducând în lecţii jocuri didactice atractive, dar în acelaşi timp şi instructiv-educative. 

 De multe ori am observat că în cursul vorbirii, copiii elimină articolul hotărât al 

substantivelor sau le articulează greşit. De aceea am organizat jocul ,,Baba-oarba’’. Sarcina jocului 

a fost denumirea unor jucării şi alcătuirea de propoziţii în care substantivul respectiv să fie articulat. 

Fiecare copil are în mână câte o jucărie. La îndemnul conducătorului de joc, copilul denumit 

alcătuieşte o propoziţie, în care substantivul care denumeşte jucăria să fie subiect şi să fie articulat 

corect. ( Ex: Păpuşa are rochie nouă. Căţelul latră tare.) 

 Tot pentru însuşirea corectă a articolului hotărât de la sfârşitul substantivelor, propun jocul 

,,L-ul buclucaş’’, care se poate desfăşura ca o întrecere între colegi: 

 elev – elevul                                  cal - ……………….                             loc - ………… 

 Pentru formarea deprinderii de a se folosi corect substantivele în cazul genitiv, am apelat la 

jocul ,,A (al) cui este?’’. Pe tablă sunt aşezate siluete cu animale sau plante cărora le lipsesc câte o 

parte componentă(ureche, mână, picior, frunză). Conducătorul jocului arată un jeton şi la întrebarea 

,,A (al) cui este?’’, copilul va formula o propoziţie corectă: Urechea este a iepuraşului. Piciorul este 

al calului. Frunza este a morcovului. Acest joc dezvoltă spiritul de observaţie, capacitatea de analiză 

şi apreciere, dar în acelaşi timp consolidează şi sistematizează cunoştinţele elevilor legate de părţile 

componente ale plantelor şi animalelor. 

 Din practică, ştiu că exprimarea dativului şi genitivului este defectuoasă mai ales la şcolarii 

mici. În acest sens am organizat jocuri didactice care să le demonstreze copiilor modul în care 

trebuie să exprime dativul şi genitivul, să-şi conştientizeze modul de folosire a articolelor posesiv-

genitivale. Le-au plăcut jocurile ,,Cui trimit scrisoarea?’’, ,,Cui să-i dau….?’’, care îi ajută pe copii 

să exprime corect acordurile dintre articolele posesiv-genitivale şi substantivele lor, să folosească 

corect forma cuvintelor. 

 În opţionalul cu tema ,,Ne jucăm şi învăţăm’’,  jocul ,,A cui este?’’ s-a desfăşurat pe suportul 

basmului ,,Scufiţa Roşie’’ sub formă dramatizată. Modul în care se pun întrebările de către 

învăţătoare îi ajută să răspundă corect şi să perceapă diferenţa dintre folosirea articolelor ,,a, al, ai, 

ale’’ după obiectul şi posesorul căruia îi aparţine obiectul. Dintr-un coş se scot imagini şi se 

întreabă: - A cui este casa? (a bunicii) 

              - Al cui este coşuleţul? (al Scufiţei Roşii) 

              -  Ale cui sunt aceste cizmuliţe? (ale motanului) 

 Pentru exprimarea corectă a adjectivului posesiv am organizat jocul ,,A cui hrană este?’’, 

care a avut ca scop completarea adjectivelor posesive pe lângă substantive, sub formă de întrecere. 

Exemple: morcovul este hrana iepuraşului; osul e hrana câinelui.) 

 Jocurile ,,Una – multe’’, ,,Spun mulţi – spui unul’’, ,,Nu doar una, ci mai multe’’, ,,Din mai 

mulţi, doar unul’’ au ca scop obişnuirea elevilor de a forma corect singularul şi pluralul 

substantivelor. Jocul ,,Număraţi’’ a urmărit consolidarea deprinderii de a forma pluralul (simplu şi 

articulat) al substantivelor date: carte – cărţi; cartea – cărţile; cărţii – cărţilor. Jocul ,,Un(o)….-

nişte…’’ are sarcina să treacă de la singular la plural subiectul unor propoziţii date.   

La vârsta şcolară mică, jocul didactic este o formă accesibilă şi plăcută de învăţare activ-

participativă, stimulând în acelaşi timp iniţiativa şi creativitatea elevilor. De aceea, prin joc se 

realizează obiectivele învăţării. Deoarece corespunde particularităţilor vârstei şcolare mici, jocul 

didactic cuprinde cele mai bogate valenţe formative. Îmbinând distracţia, surpriza, buna dispoziţie 

cu sarcina didactică la potenţialul intelectual, moral şi fizic al copiilor, acesta asigură o activitate 

complexă, interesantă, plăcută, antrenantă, dezvoltând la elevi deprinderi de muncă 
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independentă, perseverenţă şi dârzenie în învingerea dificultăţilor, flexibilitatea gândirii, spiritul de 

cooperare, stimulează iniţiativa, inventivitatea, creativitatea, iar competitivitatea angajează la efort 

toate capacităţile elevului, fără a produce oboseală. 

 Observând că unii elevi nu citeau lecturile obligatorii, nu scriau fişe de lectură conform cu 

cerinţele precizate şi îşi iroseau timpul citind benzi desenate, pornind de la nevoile şi scopurile celor 

mai nemotivaţi elevi, le-am propus să scrie noi poveşti, noi aventuri, să deseneze pentru ca poveştile 

lor să arate ca nişte benzi desenate. Elevii puteau să abordeze orice subiect, însă trebuiau să 

utilizeze în fiecare poveste cel puţin zece cuvinte din vocabularul propriu şi povestirile să fie 

destinate celorlalţi colegi. Cei mai mulţi au reuşit să îndeplinească sarcina perfect: au utilizat corect 

cuvintele impuse, au folosit diferite cuvinte din dicţionare, povestirile aveau logică şi dialog 

interesant. 

 Deoarece această activitate satisface nevoile unor elevi, solicită şi stimulează creativitatea, 

în orice oră poate fi propusă realizarea benzilor desenate cu personaje la alegerea elevilor. Cadrul în 

care se desfăşoară acţiunea poate fi diversificat de la o lecţie la alta. Exemplu: Realizaţi o bandă 

desenată cu un personaj din basmul ,,Spaima zmeilor’’ de Petre Ispirescu, care să participe la o 

croazieră prin cinci porturi de pe Dunăre şi Marea Neagră. Benzile desenate nu conţin desene 

complicate, ci pot fi simple schiţe în care personajele se implică într-o acţiune şi pun replici cu 

conţinut adecvat. Acestea pot fi realizate în grupuri mici de elevi.    

Având în vedere importanţa limbii şi literaturii române ca obiect de studiu, dar şi importanţa 

acesteia în activitatea umană, am considerat 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 învăţătorul în realizarea 

obiectivelor propuse. 

Lecţiile de limba romană 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. În activitatea la clasă am 

utilizat strategii de stimulare a creativităţii enumerate anterior. Prin folosirea jocului didactic le 

stimulăm elevilor efortul susţinut şi-i determinăm să lucreze cu plăcere, cu interes, atât în oră, cât şi 

în afara ei. Are un efect educativ evident: cultivă încrederea în forţele proprii, spiritul de 

răspundere, de colaborare, dezvoltă imaginaţia, gândirea şi atenţia. 

O muncă susţinută din partea învăţătorului corelată cu o participare activă a elevilor, la toate 

obiectele, lecţie de lecţie, va duce la formarea unei motivaţii superioare în învăţare şi la educarea 

aptitudinilor creatoare. Permanent trebuie să-i învăţăm pe elevi cum să înveţe, să-şi pună şi să 

formuleze întrebări, să formuleze probleme şi să dea cât mai multe soluţii, adică să gândească 

creativ. 

,,Fără creativitate, nu există progres. Am repeta la nesfârşit aceleaşi pattern-uri.’’ (Edward 

de Bono). Jocul didactic este un important mijloc de educaţie intelectuală – dezvoltă în copil 

capacitatea creatoare. Este o metodă veche şi mereu nouă ce cunoaşte o largă aplicabilitate, 

regăsindu-se în cadrul tuturor orelor. Jocul exprimă un caracter mai viu şi mai atrăgător activităţii 

şcolare în care acesta tinde să fie integrat. 
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Unul din obiectivele fundamentale ale reformei învăţământului se referă la dezvoltarea 

personalităţii copilului integrat în sistemul educaţional, în componentele creativităţii, libertăţii de 

gândire şi acţiune. Nouă, cadrelor didactice, ne revine sarcinile de a viza organizarea activităţii, 

oferindu-le informaţii şi sugestii, încurajându-i să participe la joc şi învăţare sau să le oferim 

ajutorul atunci când este necesar. Preşcolaritatea reprezintă vârsta la care este imperios necesară 

stimularea potenţialului creator al copiilor, necunoscut sau neexprimat încă.  

Creativitatea didactică este o formă de lucru în echipă (educatoare – copil) prin care 

educatoarea foloseşte o strategie didactică novatoare care induce copilului o stare generatoare de 

produse şi idei noi într-un context dat.  

Odată cu venirea la grădiniţă, experienţa de viaţă a copilului se îmbogăţeşte, ceea ce 

stimulează dorinţa de comunicare şi de cunoaştere. ,,De ce?” – ul este tot mai frecvent între copii, 

pe de o parte, şi, între educatoare şi părinţi pe de altă parte. După informare şi înţelegere, copilul 

simte nevoia să reproducă, să demonstreze ce a reţinut, manifestare care-l situează, crede el, pe o 

treaptă superioară de vârstă, în faţa celor ce-l ascultă şi cu care poartă conversaţia. Stimularea 

acestei dorinţe de comunicare este deosebit de importantă încă de la grădiniţă şi se cere accentuată 

pe măsură ce copilul creşte. Succesele obţinute în această direcţie influenţează şi formarea 

personalităţii copiilor; cei care au deprinderea de comunicare, la nivelul vârstei lor sunt mai activi, 

mai siguri pe ei, capătă încredere în ceea ce fac. Ceilalţi sunt retraşi, timizi, ascultă interiorizaţi.  

Elaborarea strategiilor creative se impune cu necesitate în primul rând în dezvoltarea 

vorbirii, deoarece limbajul reprezintă nu numai un proces care se dezvoltă spectaculos, ci 

instrumentul prin care se asimilează experienţa personală şi care influenţează şi este influenţat de 

toate procesele psihice. Însuşirea limbajului este întotdeauna legată de experienţa personală directă 

a copiilor. Activităţile de educare a limbajului oferă forme variate de îmbogăţire a vocabularului 

copiilor, de formare a exprimării corecte orale, de stimulare a creativităţii acestora, ceea ce le 

situează printre activităţile cu pondere importantă în formarea copiilor în pregătirea lor pentru viaţă. 

Grădiniţa trebuie să se adapteze fiecărui copil în parte, încurajând creativitatea. Educatoarea  va 

deveni ,,antrenor”, iar activităţile ,,experinţe de învăţare”. 

           Pentru copil, jocul este distracţie, este învăţătură, este muncă, un joc prin care se educă, este 

un mijloc eficient de a cunoaşte lumea înconjurătoare. Jocul didactic este mijlocul principal prin 

care copiii pot rezolva o mulţime de sarcini didactice într-o activitate plăcută şi antrenantă. Între trei 

şi şase ani copilul posedă un repertoriu bogat de simboluri lingvistice şi de altă natură, fapt care îi 
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dă posibilitatea să îşi construiască după preferinţe lumea ce şi-o doreşte. Rolul educatoarei este de o 

importanţă covârşitoare în cultivarea unei exprimări corecte, expresive, fluente şi nuanţate în cadrul 

organizat cum este grădiniţa cu colectivul de copii. De altfel, jocul adevărat de la care se aşteaptă şi 

performanţe nu poate fi decât creativ. Munca educaţională presupune şi creativitate în construirea 

unor situaţii în care învăţarea are loc spontan, de cele mai multe ori, prin joc. 

            Educatoarea este cea care creează noi variante de joc, iar în multe cazuri în raport cu 

experienţa sa creează jocuri didactice noi, jocuri care vizează aceleaşi obiective, dar adaptate la 

nivelul de dezvoltare al grupei, la condiţiile materiale existente. Activităţile trebuie să fie 

stimulative, provocatoare, interesante, plăcute, chiar amuzante. Copiilor le face o deosebită plăcere 

să participe la aceste activităţi, iar rezultatele sunt deosebite. Cu minim de efort, dar ceva 

bunăvoinţă şi o migăloasă proiectare a activităţilor, toate categoriile de activităţi pot deveni în orice 

moment un teren propice dezvoltării gândirii creatoare.  

Ţinând cont de faptul că procesul instructiv – educativ din grădiniţă nu este un şablon şi se 

bucură de multă flexibilitate am ales câteva jocuri  despre creativitate pe care le-am aplicat la grupa 

iar rezultatele au fost peste aşteptări. S-a dovedit astfel că posibilitatea de creativitate a copiilor este 

practic inepuizabilă. 

  În jocul intitulat Jocul comparaţiilor, copiii au avut ca sarcină principală alegerea unui 

cuvânt în funcţie de tema abordată şi găsirea unui termen de comparaţie pentru cuvântul respectiv 

(ex.: ,,Furnica este ca.......” ). Se încurajează copiii să găsească comparaţii cât mai interesante, una, 

două, chiar mai multe. Comparaţiile au fost dintre cele mai variate: ,,o grăunţă mică”, “o 

bucătăreasă harnică”, “un piticot”, ,,o sămânţă de mac”, ,,o firimitură”, ,,un robot care munceşte 

neîncetat”. 

Jocul Lucruri şi numere a fost îndrăgit. Copiii stau aşezaţi în semicerc, cu faţa spre 

educatoare. Aceasta strigă un număr şi indică un copil. Copilul trebuie să răspundă imediat cu un 

cuvânt sau cu o propoziţie asociată cu numărul. Atât reuşitele cât şi nereuşitele fiecăruia sunt notate. 

La trei nereuşite sau mai puţine, depinde de regulile stabilite, copilul este eliminat. Exemple de 

asocieri: 7 – zilele săptămânii, piticii din poveste, 4 – anotimpuri, săptămâni ale lunii, 1 – lună, 

soare, mama, tata, inimă, nas, gura, 2 – urechi, ochi, mâini, picioare, 5 – zilele lucrătoare ale 

săptămânii, degete la o mână, 3 – iezii din poveste etc. 

Un alt joc este Cuvântul interzis. Acest joc se poate desfăşura cu toată grupa sau în perechi. 

Se cere copiilor ca la întrebările conducătorului de joc să răspundă în aşa fel încât să nu folosească 

cuvântul ales - interzis. Exemplu: cuvântul interzis este ,,primăvara”. 

Întrebare: - Când se topeşte zăpada? 

Răspuns: - În anotimpul când înfloresc ghioceii. 

Întrebare: - Când înfloresc ghioceii? 

Răspuns: - Când se apropie Ziua de 8 Martie. 

Întrebare: - Când vin păsările călătoare? 

Răspuns: - Atunci când înfloresc pomii şi e cald afară. 

 Jocul denumit Lanţul a antrenat copii într-o adevărată competiţie. Primul jucător  spune un 

cuvânt, iar următorul jucător trebuie să spună un alt cuvânt care începe cu ultimul sunet al  primului 

cuvânt. Cel de-al treilea jucător trebuie să spună un cuvânt care începe cu ultimul sunet al 

cuvântului anterior. Sunt eliminaţi jucătorii care nu găsesc cuvântul potrivit. O altă variantă a 

acestui joc poate fi formularea de propoziţii pornind de la un cuvânt dat. Copiii spun un alt cuvânt 

având legătură cu primul, apoi alt copil completează propoziţia până la epuizarea variantelor. 

Exemplu: Urs. Ursul maro caută mure în tufele din pădure. Sau pisică: Pisica-miaună pentru că 

Maria a lovit-o cu o piatră în picior şi a rănit-o-la lăbuţă. 

Cuvântul îşi caută rudele a fost jocul care a incitat preşcolarii cel mai mult. Pornind de la 

un cuvânt dat, copiii aveau de găsit cuvinte înrudite cu acestea. Deşi derutaţi la început, după mai 

multe încercări au devenit foarte dezinvolţi, sugerând apoi chiar ei anumite cuvinte de la care să 

pornim. Exemplu: Pădure: pădurice, pădurar, pădureţ, Copil: copilăros, copilărie, copilaş, Avion: 

avionaş, aviator, aviaţie, Floare: floricică, florăreasă, înflorită. Bineînţeles că au existat copii care 
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au “creat” cuvinte noi, care au stârnit râsul, însă tot ei au fost cei care s-au corectat (“copiloi”, 

“pădurit”, “colţun” în loc de “colţişor” etc.). 

Jocul didactic imprimă activităţii didactice un caracter viu şi atrăgător, induce o stare de 

bună  dispoziţie, de veselie şi de bucurie, de divertisment şi de destindere care previne monotonia şi 

oboseala. Copiilor le place să se amuze jucându-se cu vorbele, schimbând cuvintele între ele, ori 

sunetele şi silabele din interiorul cuvântului. Un astfel de mijloc de “amuzament” este amestecătura 

de cuvinte. Procedeul l-am denumit “mămăliga de cuvinte“. Principiul este următorul: se scriu pe 

cartonaşe diferite cuvinte (nu vor fi numai substantive, ci şi adjective, verbe, prepoziţii, conjuncţii 

etc.). Pentru a obţine o mai mare varietate, cartonaşele pot fi de diferite culori; şi cuvintele pot fi 

scrise diferit (unele cu litere de tipar, altele de mână ). În acest fel, copiii se familiarizează cu 

diferite tipuri de scriere. Jetoanele se pun într-o pălărie, se amestecă, iar fiecare copil scoate câte 

unul. Educatoarea citeşte separat fiecărui copil cuvântul de pe carton, apoi grupul se aşează în şir. 

Şirul este propoziţia în care fiecare copil este un cuvânt. Începe primul copil cu cuvântul pe care l-a 

tras, al doilea copil îşi spune cuvântul şi aşa mai departe până la ultimul. Evident, rezultă o 

“propoziţie” absurdă care stârneşte hazul. Copiii îşi vor schimba locurile în şir, încercând să 

alcătuiască o propoziţie cu sens deplin, care să exprime o idee completă. 

            Un mijloc obişnuit de educare a potenţialului creativ al preşcolarului  este lectura după 

imagini. Tablourile reprezintă adevărate texte iconice pe care copilul învaţă să le citească creativ. 

Descifrarea conţinuturilor nu se limitează numai la descrierea imaginilor (realizabilă printr-un 

dialog dintre imagine şi copil), ci poate deveni o autentică creaţie verbală. După descrierea 

tabloului, copiii pot pune întrebări, pot formula titlul acestuia, pot să se completeze unul pe celălalt.  

            Povestirile copiilor reprezintă o altă modalitate de stimulare a potenţialului creativ; ele 

demonstrează capacitatea copilului de a exprima într-o altă creaţie viziunea şi atitudinea faţă de un 

model literar. Copilul este independent în expresie, îşi manifestă nestingherit iniţiativa, 

spontaneitatea şi fantezia inepuizabilă. Atitudinea creatoare pe care o are faţă de limbaj depinde de 

natura mesajului pe care îl transmite şi de posibilităţile sale intelectuale, lingvistice, afective. 

Mesajul său poate fi o producţie convergentă sau una divergentă. Dacă preşcolarul foloseşte 

formulări stereotipe, automatisme verbale, este vorba de o producţie convergentă. În măsura în care 

copilul îşi diversifică modalităţile de exprimare sau creează fraze întinse, se poate vorbi de o 

producţie divergentă. Cu cât intervin constrângerile exterioare, regulile, modelele impuse, 

intervenţiile apreciative ale adultului, cu atât creşte ponderea producţiei convergente. Producţia 

divergentă legată de libertatea, spontaneitatea exprimării va fi stimulată chiar dacă ea apare ca o 

ameninţare la ordine şi disciplină. Mobilizarea copilului pentru a indica consecinţele 

comportamentelor realizate de personaje, pentru a prezenta modalităţi de prevenire a unor situaţii 

neplăcute, pentru a modifica acţiunea, prin diminuare sau multiplicare, activează şi dezvoltă 

potenţialul creativ. 

             Pe baza experienţei profesionale putem concluziona şi afirma următoarele: creativitatea 

există într-o oarecare măsură în noi şi va ieşi la iveală atunci când ne găsim într-o stare psihică 

confortabilă. Dacă reuşim să gândim în linişte şi libertate vom descoperi că, aşa cum spunea 

Einstein, “a crea este a vedea ce văd şi alţii şi a gândi ce nu a mai fost gândit de nimeni”. 
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CULTIVAREA MOTIVAȚIEI DE CITIRE A LECTURII 

 ÎN CADRUL ALTERNATIVEI STEP by STEP 

 

 

                                                                Prof. înv. primar  ALEXANDRA CERNICĂ  

                                                               Școala Gimnazială nr. 33 ,,Anghel Saligny’’ Constanța  

 

 

,,Copilul, scria George Călinescu, se naște curios de lume și nerăbdător de a se orienta în 

ea. Literatura care îi satisface această pornire îl încântă’’. 

Dezvoltarea dragostei pentru lectură sau, altfel spus, trezirea  și educarea interesului, se 

realizează prin acționarea asupra aportului dintre obiect și necesitate, astfel încât obiectul, în cazul 

nostru – cartea,  să răspundă unei necesități intelectuale și afective a copilului. 

Că este așa, este suficient să ne gândim la modelul Smarandei Creangă, mama marelui 

nostru scriitor care în ,,Amintiri din copilărie’’ notează: ,,...și când învățam eu la școală, mama 

învăța cu mine acasă și citea acum la ceaslov, la psaltire și <<Alexandria >> mai bine decât mine și 

se bucura grozav când vedea că mă trag la carte’’. 

Odată cu învățarea citit-scrisului, cartea devine un bun accesibil copilului.  

Lectura cărților constituie o activitate fundamentală pentru întreținerea condiției intelectuale, 

îmbogățirea cunoștințelor și a limbajului, pentru cunoașterea indirectă a diferitelor universuri și 

realități. Când lectura este tratată superficial, formulându-se numai simple cerințe, această activitate 

nu-și mai aduce contribuția atât de necesară la formarea personalității elevilor din punct de vedere 

al limbajului și al îmbunătățirii spirituale. Lectura suplimentară ne devine familială încă din anii de 

școală. Selectarea lecturii suplimentare revine învățătorului care cunoaște cel mai bine afinitățile 

sufletești ale elevilor, precum și conținutul educativ necesar într-o anumită etapă al dezvoltării lor. 

Dacă elevul începe a citi din curiozitate și insistă motivat fiind și de aprecierile primite de acasă, el 

va realiza mari progrese: prin informație, prin deprinderea cititului coerent, conștient, prin 

implicarea afectivă, prin însușirea unui vocabular expresiv, prin îmbogățirea vocabularului. 

,,Atunci când copiii își aduc viețile în sala de clasă și noi ajungem să le cunoaștem bine, nu 

putem decât să le îmbogățim. Profesorii de scriere și citire din toată lumea au ajuns să fie pasionați 

de predarea în ateliere, în parte din acuză că citirea și scrierea sunt modalități prin care ființele 

umane găsesc semnificație și orientare, frumusețe și intimitate în viețile lor.’’ (Lucy  Caulkins) 

Citirea, scrierea, vorbirea și ascultarea sunt instrumente de comunicare cu care copilul în 

vârstă de opt, nouă și zece ani devine tot mai experimentat, pe măsură ce copiii trec prin clasele 

primare, ei își consolidează și rafinează vorbirea. Motivația copiilor se modifică. 

Copiii cresc în libertatea lor pe măsură ce își dezvoltă capacitatea de citire, pe măsură ce 

desfășoară un proces însemnat de învățare și pe măsură ce devin tot mai independenți în cadrul 

lumii literare. Ei ajung să le placă citirea și să aleagă să citească din plăcere pe măsură ce descoperă 

noi lumi în cărți. 

În cadrul programului Step by Step, finalitatea esențială a predării cititului și scrisului este 

ca acestea să fie făcute sub forma unor activități plăcute, atrăgătoare. Elevii vor începe să se vadă 

locutori și interlocutori efectivi. Acest lucru va fi posibil pe baza însușirii unor competențe în 

vorbire, citit și scris, competență atinsă prin intermediul unor deprinderi ce se dobîndesc pe parcurs. 

Învățătorul înlesnește dezvoltarea unor activități de citit, scris și vorbit care să fie îndrăgite 

de copii, promovând: 

a) o atmosferă primitoare în clasă; 

b) dragostea pentru cuvinte, povești și poezii, prin intermediul unei mari varietăți de cărți și 

materiale necesare procesului de alfabetizare pe care le găsesc la centru de citire și bibliotecă; 

c) discuții pe marginea poveștilor care se citesc în cadrul activităților de după masă – Povestea zilei; 

d) însușirea deprinderilor de vorbire și audiere, prin intermediul discuțiilor, dialogurilor purtate la 

Mesajul zilei; 

e) expresivitatea dramatică prin interpretarea de roluri; 
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f) căi de stimulare a imaginației și a unui vocabular extins; 

g) ocazii de a scrie folosind o varietate de forme și suporturi, cuvântul scris, dictarea, desenul. 

Programul Step by Step pentru învățământul primar acordă deprinderilor de comunicare 

importanța cuvenită și structurează oportunitățile de aprofundare a acestor deprinderi. Astfel copiii 

sunt încurajați în: 

a) a comunica adecvat și eficient; 

b) a vorbi cu mult curaj cînd poartă discuții pe marginea experiențelor personale în cadrul activității 

Mesajul zilei la rubrica Noutăți; 

c) a respecta convențiile stabilite de comun acord cu toți copiii, regăsite în Regulile clasei; 

d) a pune și, în același timp, a răspunde la întrebări. 

Lucrând cu grupe mici de elevi, învățătorul îi încurajează să vorbească și să-și ghideze prin 

întrebări de felul cum avansează în lectură. Copiii sunt invitați la discuții pe baza semnificației unei 

anumite povești. Pe baza comentariilor pe care le fac, învățătorul poate să înțeleagă strategiile de 

citire aplicate de fiecare copil. 

În cadrul activității Povestea zilei copiii: 

a) sunt învățați să discute pe baza lecturilor ascultate sau citite de ei; 

b) sunt atrași în jocuri dramatice, care-i ajută să-și îmbogățească mijloacele de expresie; 

c) sunt antrenați în jocuri de rol, care-i învață să se transpună în pielea unor personaje și le dezvoltă 

capacitățile de comunicare; 

d) sunt participanți activi la comentariul moral care activează factorii emoționali, punând întrebări 

colegilor; 

e) relatează cele audiate și discutate pe caiet, folosind cuvântul și desenul. 

În cadrul activității de la centre, elevii participă la diferite dialoguri. 

Primesc sarcina să dezvolte un dialog cu colegul său chiar în grup, pe baza temei respective, 

de exemplu, între personajele lecției sau între animalele studiate la științe sau între om și animal etc. 

La clasa întâi, realizăm formarea capacității de comunicare prin dialog, observare, 

interpretare de rol, povestire, memorare etc. Am folosit cu succes selectarea unor ilustrații ce 

prezintă momente din lumea poveștilor cu ajutorul cărora elevii pot găsi și relata filmul logic al 

întâmplărilor. Am complicat lumea poveștilor, punând în valoare inventivitatea copiilor, cu 

întrebări de tipul: Ce s-ar fi întîmplat dacă...? Cum s-ar fi descurcat personajul în altă situație? Ce 

crezi că  s-a întâmplat mai departe? etc. 

Iată un nou model de prezentare a unei povestiri. Se prezintă cartea, arătând copiilor coperta 

cărții, indicând și pagina de titlu, marginea de sus și cea de jos a unei cărți, punctul de plecare a 

cărții și sensul citirii, respectiv al cuvântului scris. Această prezentare se poate face sub forma unui 

joc – ghicitoare (ghici cine e?) în cadrul căruia se scoate în evidență cât de mult știu copiii despre 

ceea ce este o carte. 

Prezentarea poveștii se face printr-o plimbare ilustrată prin carte. 

Se prezintă fiecare ilustrație și se vorbește despre ea, subliniind conceptele – cheie, 

introducând limbajul legat de povestea  respectivă, (A fost odată ca niciodată...) și evaluând 

cunoștințele copiilor pe marginea subiectului respectiv. 

Se citește apoi povestea cu voce tare, modulând vocea și limbajul folosit în povestire și dând 

expresie citirii pentru a ilustra punctuația. O citire ulterioară poate fi apoi efectuată de întregul grup. 

Această etapă încurajează afirmarea individuală, susținînd copilul care citește mai bine. Se discută 

pe marginea povestirii: ce cred ei despre poveste și ce idei au desprins din ea. Este important să se 

facă conexiuni între poveste și experiența de viață a copiilor.  

Într-o clasă Step by Step, obiectivul profesorului este de a oferi zilnic contacte cu literatura. 

Profesorii au puterea de a-și arăta pasiunea pentru citit și aprecierea emfatică a cărților. Lecturarea 

în clasă nu este doar o activitate izolată, ci și una socială. Profesorii Step by Step își programează 

un anumit timp în fiecare zi, în care copiii să citească independent și împreună cu alții. Atunci când 

citesc aceeași carte, profesorii își dau seama că lecturarea îi unește pe copii și întemeiază o 

comunitate.  
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Un rol important revine și bibliotecarului. El trebuie să recomande elevilor cărțile cele mai 

accesibile vârstei lor sau cele mi bune în domeniul care îi interesează pe aceștia. Cunoscând mai 

bine sufletul copiilor, apropiindu-se cu dragoste de ei, sfătuindu-i cum să citească și să păstreze 

cărțile, bibliotecarul devine un prieten al elevului, un formator al gustului pentru lectură alături de 

învățător dar și de familie. 

Familia are o mare răspundere în educarea copiilor. Timpul pe care îl petrece copilul în 

familie este mult mai mare decât cel petrecut la școală. Membrii familiei devin un model pe care 

elevul mic îl imită în limbaj, ținută, gusturi, comportament. Este de dorit ca părinții să devină o 

parte integrantă a activității de educație a copiilor. E necesară găsirea unei strategii, găsirea unor 

modele și activități care să implice în mod activ părintele în această activitate. Ca activitate practică, 

mereu mediatizez în rândul părinților, cu ocazia întâlnirilor cu aceștia, faprul că lectura 

suplimentară este necesară pentru progresul copiilor. 

La început, elevii citesc cărți la recomandarea învățătorului. Eu am avut mereu în vedere ca 

textele sugerate pentru lectură să fie nu doar texte literare, ci și din reviste, ziare, publicații cu texte 

științifice. Principalele texte care formează gustul pentru citit aparțin literaturii pentru copii. Acestea 

cultivă dragostea pentru limba maternă, gustul pentru frumos, sensibilitate și discernământ în 

selecția valorilor, imaginația creatoare – (Literatura pentru copii, L. Sugurlan, M. Toma, EDP, 

bucurești, 1980). 

Ca metode pentru stimularea lecturii elevilor folosesc fișele de lectură, metoda excursiilor, 

metoda exercițiilor, șezători literare și jocul literar.  

Formarea unor cititori pasionați este un câștig  fundamental pentru elevi, făcându-i capabili 

să descopere, prin efort propriu un imens tezaur de informație, de experiențe umane, de modele 

morale, de emoții și sentimente. 
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           COMUNICAREA  CREATIVĂ–FACTOR ESENŢIAL  

 ȊN DESFĂȘURAREA  PROCESULUI EDUCAȚIONAL DE CALITATE 

 

 

Prof. ȋnv. primar Florina Zecheru  

Şcoala Gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 

  

 

 “Dacă aş fi din nou la facultate,m-aş concentra pe două 

probleme: să învăţ să scriu şi să vorbesc în faţa unui public. Nimic în 

viaţă nu este mai important decât abilitatea de a comunica eficient.” 

Gerald Ford 

 

Oamenii nu pot avea succes în viaţă fără să comunice eficient. Nu este suficient să munceşti 

mai mult. Nu este suficient să faci o treabă extraordinară. Ca să ai succes , trebuie să înveţi cum să 

comunici realmente cu ceilalţi. 

O bună comunicare şi leadership au legătură cu stabilirea relaţiilor. Dacă poţi stabili relaţii 

cu ceilalţi, indiferent de nivel –față în față, în cadrul unor grupuri sau cu membri unui public –

relațiile tale vor deveni mai puternice, sentimentul că aparţii unei comunități se va îmbunătăţi, 

capacitatea ta de a crea o echipă se va îmbunătăţi, influenţa ta se va mări, iar productivitatea va 

spori uimitor de mult. 

Stabilirea relaţiilor este abilitatea de a te identifica cu ceilalţi şi de a relaţiona cu ei astfel 

încât să ai o influenţă din ce în ce mai mare asupra lor. Acest lucru este foarte important, mai ales în 

cadrul procesului de învăţământ fiindcă abilitatea de a comunica şi de a stabili relaţii cu ceilalţi este 

un factor determinant major pentru a-ţi atinge potenţialul maxim. Ca să ai succes, trebuie să lucrezi 

alături de ceilalţi. Şi ca să dai ce e mai bun în tine, trebuie să înveţi să stabileşti relaţii de calitate cu 

elevii, părinţii, colegii şi conducerea unităţii de învăţământ. 

Abilitatea de a stabili relaţii cu ceilalţi începe cu înţelegerea valorii oamenilor. Fiecare om 

este un potenţial extraordinar şi e bine să învăţăm să ne apreciem atât pe noi cât şi pe cei din jurul 

nostru. 

În stabilirea relaţiilor în cadrul orelor de curs şi nu numai atunci, trebuie să avem în vedere 

mai multe principii care stau în spatele stabilirii relaţiilor, prin următoarele demersuri: 

 concentrează-te asura celorlalţi; 

 extinde-ţi vocabularul referitor la stabilirea relaţiilor dincolo de simple vorbe; 

 direcţionează-ţi energia către stabilirea relaţiilor; 

 dă-ţi seama cum procedează cei care se pricep foarte bine la stabilirea relaţiilor; 

Pentru a deprinde abilităţile practice ale stabilirii relaţiilor e necesar să urmăreşti următorii 

paşi: identificarea elementelor comune, luarea unui angajament simplu, atragerea interesului din 

partea celorlalţi, faptul că îi poţi inspira pe alţii, faptul că eşti autentic.  

Ca şi cadre didactice trebuie să avem în vedere în primul rând relaţia pe care o construim cu 

fiecare elev în parte. Acest lucru îl putem realiza făcându-l pe acesta să se simtă apreciat: să ştim ce 

apreciază el, să-l ascultăm. Dacă ne gândim la grupul de elevi, pentru a-i face pe aceştia să se simtă 

apreciaţi ca o echipă, trebuie să-i invităm să participe. Participarea creează sinergie şi relaţii. 

„Vorbeşti atât de tare, încât nu pot auzi ce spui.” (Ralph Waldo Emerson) 

Atunci când oamenii încearcă să comunice cu semenii lor, mulţi sunt de părere că mesajul 

este tot ceea ce contează. Realitatea este că acea comunicare trece dincolo de simplele cuvinte. 

În mod surprinzător, mai mult de 90 % din impresia pe care o transmitem nu are legătură cu 

ceea ce spunem. 

Howard Hendricks afirma că orice comunicare are trei componente esenţiale: intelectuală, 

emoţională şi volitivă. Astfel, atunci când încercăm să comunicăm, trebuie să includem gândirea 

(ceea ce ştim), emoţia (ceva ce simţim), acţiunea (ceva ce facem). 
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Pentru că procesul de comunicare să se desfăşoare cu eficienţă maximă, trebuie să existe 

cele trei componente în orice mesaj transmis elevilor noştri. 

Lipsa unui element poate duce la apariţia unor rupturi. Dacă doresc să comunic: 

 ceva ce ştiu, dar nu simt, comunicarea mea este lipsită de pasiune; 

 ceva ce şti  ,dar nu pun în practică, comunicarea mea este una teoretică; 

 ceva ce simt, dar nu şti , comunicarea mea este nefondată; 

 ceva ce simt, dar nu pun în practică, comunicarea mea este ipocrită; 

 ceva ce pun în practică, dar nu ştiu, comunicarea mea este bazată pe pezumții; 

 ceva ce fac, dar nu simt, comunicarea mea este mecanică. 

Dacă în comunicarea cu elevii şi colegii vom include toate cele trei componente, 

comunicarea are convingere, pasiune şi credibilitate. Rezultatul va fi conectarea. 

Orice mesaj pe care doreşti  să îl transmiţi  trebuie să conţină ceva din tine.  

Întrucât trăim într-o epocă vizuală oamenii se aşteaptă ca orice tip de comunicare să fie o 

experienţă vizuală. 

De fiecare dată când ne aflăm în faţa oamenilor cu scopul de a comunica, impresia vizuală 

pe care o facem fie ne va ajuta, fie ne va dezavantaja. 

Pentru a avea o capacitate mai mare de a stabili relaţii cu ceilalţi la nivel vizual, trebuie să 

respectăm următorii paşi: să eliminăm  elementele care ne-ar putea atrage atenţia la nivel personal, 

să  extindem  gama de expresii (dacă fața noastră va “vorbi” oricum pentru noi , am putea cel puţin 

să transmitem  ceva pozitiv), să trecem prin viaţă având un scop, să menţinem  o postură deschisă, 

să acordăm atenţie la ceea ce ne înconjoară. 

Indiferent cum eşti tu în interior, fie pozitiv, fie negativ, acest lucru va ieşi în cele din urmă 

la suprafaţă atunci când comunici cu ceilalţi. Proverbul “Omul e aşa cum simte în inima lui” este 

realmente adevărat. Acest lucru iese la lumină şi influenţează modul în care ceilalți reacţionează în 

faţa ta. Se poate că ceilalți să-ţi audă cuvintele, dar atitudinea ţi-o simt. Acest lucru fie îţi va permite 

să intri în legătură cu elevii şi colegii şi să-i cucereşti, fie îi va îndepărta şi îi vei pierde. De fapt,  

atitudinea este mai puternică decât cuvintele pe care le foloseşti atunci când le vorbeşti altora. Aşa 

cum spunea Jules Rose: „Cuvintele exacte pe care le foloseşti sunt mult mai puţin importante decât 

energia, intensitatea şi convingerea cu care le foloseşti.” 

Cei care sunt capabili să stabilească relații cu ceilalţi la nivel emoţional au adesea ceea ce se 

numeşte prezența sau carisma. Se evidenţiază din mulţime. Ideea principală legată de carismă este 

că nu trebuie să arăţi superb, să fii un geniu sau un orator desăvârşit ca să ai o anumită prezență şi să 

stabileşti relaţii cu ceilalţi. Trebuie doar să fii pozitiv, să crezi în tine şi să te concentrezi asupra 

celorlalţi. 

Cu toate acestea, nu înseamnă că ar trebui să ignorăm puterea cuvintelor. Oamenii 

reacţionează la limbajul pe care îl folosim. Cuvintele pe care alegem să le rostim elevilor sau 

colegilor noştri pot fie să-i ridice ca indivizi, fie să-i doboare. 

Oamenii reţin mai mult decât cred din modul în care ceilalţi spun lucrurile. Tonul, 

inflexiunile vocii, ritmul sau volumul - tot ceea ce faci cu vocea ta comunică ceva şi are potenţialul 

de a te ajuta să stabileşti o relaţie sau nu cu ceilalţi atunci când vorbeşti. 

Arta comunicării dincolo de cuvinte presupune abilitatea de a aduce laolaltă toţi cei patru 

factori - folosirea cuvintelor corecte, cu emoţia corectă, fiind în acelaşi timp convingător din punct 

de vedere emoţional şi făcând impresia vizuală corectă. 

Dacă dorim să stabilim relaţii eficiente  cu elevii şi colegii noştri, trebuie să manifestăm 

această intenţie. Acest lucru presupune întotdeauna energie. Ai nevoie de energie ca să fii pregătit, 

angajat şi interesat de subiect. 

Autorul şi trainerul pe probleme de comunicare Susan RoAne, care a scris şi cartea „How to 

Work a Room”, descrie de ce anume ai nevoie pentru a stabili legături cu oamenii cu care 

colaborezi sau cu cei noi. Aceasta oferă zece ponturi, respectiv abilităţi, care să fie folosite atunci 

când întâlneşti oameni noi. Autoarea afirmă că specialiştii în comunicare : 

1. Posedă capacitatea de a - i face pe ceilalţi să se facă confortabil. 

2. Par să se simtă confortabil şi să se descurce în orice situaţie. 
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3. Au capacitatea de a face haz de necaz pe seama lor (nu a celorlalţi). 

4. Sunt interesaţi de ceilalţi: menţin contactul vizual, pun întrebări şi ascultă cu atenţie. 

5. Le acordă atenţie celorlalţi: întăresc un salut cu o strângere fermă de mână şi un zâmbet. 

6. Transmit energie şi entuziasm - bucuria de a trăi. 

7. Sunt pregătiţi, informaţi, manieraţi. 

8. Ştiu poveşti despre întâmplări de actualitate, interesante, amuzante, adecvate. 

9. Îi prezintă pe oameni unii celorlalţi cu entuziasm, ceea ce motivează conversaţia între 

persoanele respective. 

10. Transmit respect şi le plac realmente oamenii - esența comunicării. 

Stabilirea legăturilor presupune întotdeauna energie. 

Sunt recomandate cinci modalităţi proactive pentru a folosi energia în folosul stabilirii 

relaţiilor: să fii mereu cel cu iniţiativa, să fii mereu pregătit, să fii răbdător (încetineşte ritmul când e 

cazul), să oferi ceva (fii lipsit de egoism), să fii rezistent. 

Dacă eşti responsabil cu îndrumarea altora sau de comunicarea cu alte persoane, este extrem 

de important să-ţi găseşti modalităţi de energizare. Tot ce trebuie să faci este să identifici lucrurile 

care îţi fac plăcere  şi să-ţi faci timp pentru ele. 

Pentru a realiza ceva cu adevărat valoros, trebuie să înveţi să administrezi şi să îţi canalizezi 

energia.  

Toate aceste modalităţi proactive de folosire a energiei susţin practicile de stabilire a 

relaţiilor. 

Întotdeauna cei care stabilesc relaţii o fac pe baza lucrurilor pe care le au în comun cu 

ceilalţi. Este greu să găseşti puncte comune cu ceilalţi când singura persoană asupra căreia te 

concentrezi eşti tu însuţi. 

Putem să-i înţelegem mai bine pe ceilalţi atunci când ne înţelegem mai bine pe noi, dar 

pentru a trece la alt nivel, trebuie să ne străduim să-i înţelegem pe ceilalţi, mă refer la elevii noştri şi 

la colegii noştri. Trebuie să ne cunoaştem bine elevii. 

Este cunoscut faptul că temperamentele diferite reprezintă cauza pentru care oamenii 

gândesc şi acţionează diferit. Fiecare dintre ei creează un cadru pentru modul în care procesează 

informaţia. Felber spune: “Dacă poţi afla modul în care cei din jurul tău percep lumea şi dacă 

încerci să experimentezi şi tu acest mod, atunci vei fi uimit să vezi cât de eficientă va deveni    

comunicarea ta.” 

Fiecare persoană are anumite necesităţi emoţionale. 

Necesităţile emoţionale nesatisfăcute pot transforma punctele forte în slăbiciuni. 

Fiecare tip de temperament implică anumite nevoi. 

Sangvinicii au nevoie să se remarce şi să fie lăudaţi. 

Colericii au nevoie să li se aprecieze munca. 

Melancolicii au nevoie să-i înţelegi şi să nu încerci să-i ridiculizezi. 

Flegmaticii au nevoie să fie respectaţi ,indiferent cât realizează. 

Astfel, există mai multe elemente care ne ajută ne dăm seama dacă  stabilim relaţii 

educaţionale de calitate cu elevii, colegii şi conducerea şcolii. Acestea sunt : 

 Un efort suplimentar (oamenii parcurg o distanță în plus); 

 Apreciere nesolicitată (spun lucruri pozitive); 

 Deschidere reală (demonstrează încredere); 

 Comunicare din ce în ce mai mare (se exprimă mult mai rapid); 

 Experienţe plăcute (se simt  bine în legătură cu ceea ce fac); 

 Apropiere emoţională (afişează o legătură la nivel emoţional); 

 Energie pozitivă (“bateriile” lor emoţionale sunt încărcate prin faptul că se afla împreună); 

 Sinergie din ce în ce mai mare (eficienta lor este mai mare decât suma propriilor contribuţii ); 

 Dragoste necondiţionată (se acceptă unii pe alţii fără rezerve). 

Toată lumea poartă conversaţii. Toată lumea comunică, dar foarte puţini stabilesc relaţii. Cei 

care o fac însă îşi duc relaţiile, munca şi viaţa către un nou nivel. 
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COMUNICARE ASERTIVǍ, COMPORTAMENT DEZIRABIL 

 

 

Prof. pentru învăţământul primar CRISTINA STOIAN  

                        Liceul Teoretic Murfatlar 

 

 

Comunicarea, conform autoarei Anca Dragu, reprezintă “una din trebuinţele fundamentale 

de ordin spiritual ale oamenilor, fiind o modalitate esenţială de interacţiune psihosocială, un schimb 

de mesaje între interlocutori, menit să realizeze o relaţie interumană durabilă pentru a determina 

menţinerea ori modificarea comportamentului individual sau de grup”
31

 

În mod natural, ne comportăm şi comunicăm submisiv sau agresiv. Asertivitatea este un 

comportament şi un mod de comunicare educat, deci o abilitate care trebuie cunoscută şi apoi 

exersată. Dacă am plasa pe o scală cele două extreme - submisiv şi agresiv - comportamentul asertiv 

nu se află, aşa cum ne-am aştepta, la mijloc. Comportamentul asertiv este mult mai aproape de cel 

agresiv, dar se diferenţiază de comportamentul agresiv prin faptul că nu încalcă drepturile şi 

libertăţile celuilalt. De asemenea, se analizează comportamentul celuilalt şi nu persoana lui.  

Asertivitatea este cea mai bună şi de dorit modalitate de rezolvare a problemelor 

interpersonale. Capacitatea de a comunica în mod asertiv sentimente, emoţii, trăiri, gânduri, fără a 

atenta la integritatea şi drepturile celorlalţi este cea pe care ar trebui să o transmitem şi elevilor.     

Sentimentele elevilor sunt sau se doreşte a fi - în mod greşit -  controlate, iar felul în care se 

exprimă este impus, într-o oarecare măsură. Copiii ajung, la un moment dat, să se comporte şi să 

comunice învăţături pe care le-au deprins de la adulţi şi devin dependenţi de aceştia in rezolvarea 

problemelor, fără a exprima judecaţi de valoare. 

Pe măsură ce cresc, şcolarii trebuie să înveţe să-şi adapteze comportamentul la ce se 

întâmplă în jurul lor, la persoanele cu care se întâlnesc. Dacă încrederea în ei înşişi este 

diminuată, prin ironie sau violenţă, atunci când vor fi adulţi vor avea tendinţa să reacţioneze pasiv 

sau agresiv, în situaţii similare.  

În urma experienţei pe care o au în desfăşurarea seminariilor pe tema rezolvării conflictelor 

şi în practica resurselor umane, Helena Cornelius şi Shoshana Faire, prezintă în lucrarea lor  “Ştiinţa 

rezolvării conflictelor” o serie de strategii sigure pentru a ajunge la o comunicare asertivă.
32

  

În viziunea lor, atunci când vrem să spunem ceva cuiva, dar nu dorim să-l determinăm să 

treacă în defensivă, formularea unei propoziţii care începe cu “EU” ar putea fi o soluţie. Utilizarea 

aserţiunii EU se bazează pe un algoritm simplu şi vizează următoarele etape: 

1. Acţiunea    Când … 

2. Răspunsul dvs.   simt … 

3. Rezultatul preferat de dvs.             şi ceea ce aş vrea este ca eu … 

O primă etapă se referă la formularea problemei, mai precis a motivului care ne deranjează 

şi ne determină să reacţionăm într-o manieră dezirabilă. Descrierea acestor fapte comise de cei din 

jurul nostru trebuie să fie cât mai impersonală, mai puţin încărcată de mesaje de natură afectivă. 

Referirea la acţiune trebuie să se rezume la o descrierea factuală a ceea ce s-a întâmplat şi nu 

la o interpretare a noastră sau a altcuiva despre cele petrecute. Afirmaţiile ostile despre faptele care 

ne crează probleme constituie un început rău pentru că este posibil ca cealaltă persoană să devină 

mult prea ocupată cu apărarea de sine pentru a mai auzi restul spuselor noastre. 

 Enunţurile impersonale, neutre din punct de vedere afectiv sunt o soluţie sigură pentru a 

comunica asertiv.(ex.”Când sunt lăsate hârtii…”) 
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 Comunicările în care predicatul propoziţiei se focalizează pe ceea ce reprezintă problema 

pentru noi sunt, la fel, foarte greu de respins de câtre interlocutor. (ex.”Când sunt nevoit să pun 

lucrurile în ordine după altcineva …”) 

 Răspunsul nostru la acţiunea care ne-a creat probleme poate fi sub forma unei emoţii sau a 

unui impuls. Foarte importantă este şi tonalitatea răspunsului. Formulări ca cele care urmează este 

de dorit să le evităm.(Ex. „M-ai făcut să greşesc...”, „Mă înfurie...” 

Cei care sunt acuzaţi de felul în care ne simţim trec, de obicei, în defensivă şi resping acuzaţiile cu 

formule de genul: ”Nu este vina mea că vă supără orice fleac!” 

 În aceste condiţii putem întâmpina multă adversitate inutilă. Este important  ca aserţiunile 

noastre de tip « EU » să fie curate, adică să nu conţină nici un reproş deschis sau implicit. Când este 

formulată o aserţiune de acest tip ne asumăm dreptul de a spune exact ceea ce simţim fără a-i 

învinui pe ceilalţi.  

 Rezultatul preferat se formulează în termeni neutri şi trebuie să fie o apreciere clară din 

partea noastră asupra lucrurilor şi a modului în care ne-ar plăcea ca acestea să se prezinte. Când le 

spunem oamenilor ce ar trebui să facă, de obicei, se împotrivesc. Dacă nu se simt liberi să aleagă, se 

opun sugestiei noastre tocmai pentru că independenţa este atât de importantă pentru noi toţi. 

Deseori, tocmai această nevoie nesatisfăcută stă la baza comportamentului rebel al adolescenţilor. 

Este bine să lăsăm cât mai multe posibilităţi interlocutorului. Dacă suntem foarte expliciţi în 

legătură cu ceea ce am vrea să facem, celălalt va vedea cine ne poate ajuta şi cum anume. 

 Dacă simţim că este cazul putem adăuga aici câteva explicaţii suplimentare. Acestea au rolul 

de a–l determina pe celălalt să înţeleagă mai bine efectul pe care îl are problema în cauză asupra 

noastră şi consecinţele care decurg. Exlicaţiile încurajează înţelegerea şi iniţiativa în plan personal. 

Mulţi copii indepedenţi şi încăpăţânaţi sunt dispuşi să coopereze când înţeleg bine raţiunea unei 

numite reguli sau solicitări. 

 Aserţiunea de tip «EU » este un început al conversaţiei, nu o concluzie. Este un deschizător 

al comunicării oneste şi al posibilităţilor de a îmbunătăţi o relaţie. Aceasta nu are ca efect 

determinarea celuilalt să repare situaţia ci să afle ce simţim şi de ce avem nevoie. Nu este cazul să 

ne aşteptăm ca el să înlăture pe loc ceea ce ne deranjează şi nici să răspundă imediat
33

. 

A produce interlocutori activi, a-i determina pe elevi să urmărească cu interes si să 

manifeste o atitudine activă în cursul ascultării constituie indicatori ai competenţelor pedagogice ale 

cadrului didactic. 

Etapele în dezvoltarea comunicării asertive a elevilor: 

 Examinarea modului în care elevii interacţionează cu ceilalţi, din perspectiva comunicării 

asertive; 

 Selectarea situaţiilor în care ar fi util să se comporte asertiv; 

 Examinarea unor situaţii în care comportamentul asertiv este necesar; 

 Evidenţierea importanţei următoarelor elemente: contactul vizual; gestica; postura; 

volumul şi tonul vocii; fluenţa vorbirii; conţinutul mesajului; credibilitatea mesajului 

 Observarea mai multor modele de comunicare asertivă; 

 Identificarea comportamentelor comunicaţionale asertive, folositoare în diverse situaţii; 

 Imaginarea utilizării acestor comportamente şi anticiparea consecinţelor; 

 Modificarea secvenţelor considerate neasertive; 

 Utilizarea comunicării asertive în situaţii reale/simulate; 

 Generalizarea comportamentelor comunicaţionale asertive. 

Majoritatea  comportamentelor, mai ales modul în care comunicăm, le-am învăţat cu toţii în 

timpul copilăriei, prin imitarea persoanelor pe care le-am considerat modele. Primele modele au fost 

părinţii, apoi învăţătorii. La fel ca şi noi, elevii învaţă să comunice observându-i pe cei din jur. Noi, 

învăţătorii, reprezentăm modele pentru mulţi dintre elevii noştri. 
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            Prin modalităţile eficiente de comunicare ne putem face mai bine înţeleşi de către elevi şi îi 

putem ajuta să se deschidă mai mult faţă de noi. În acelaşi timp, exersarea acestor modalităţi îi 

poate ajuta pe elevi să comunice mai eficient între ei, înlăturând conflictele cu colegii. 

     Ascultarea este o verigă principală a actului de comunicare. Cadrele didactice pe care le 

preferă elevii şi cărora le comunică problemele pe care le au sunt cei care ştiu să asculte. Unele 

probleme pe care le are elevul se pot rezolva la acest nivel, al ascultării, deoarece fiind ascultat, 

copilul are ocazia să-şi exprime dificultatea, s-o conştientizeze mai bine, s-o analizeze şi, în felul 

acesta, uneori, ajunge singur la soluţie. 

      Ascultarea activă se poate realiza prin următoarele modalităţi: semne prin care îi arătăm că îl 

ascultăm şi îl încurajăm să continue (ne uităm la el, ne aplecăm spre el, dăm aprobator din cap, 

spunem „da”, „îhî”, „continuă” etc.); repetarea emoţiilor sau sentimentelor pe care le exprimă elevul 

(Ex.: Elevul: „Am mers pe terenul de sport ca să mă joc cu ceilalţi, dar nu m-a băgat nimeni în 

seamă şi 

 m-am simţit singur.” Răspuns: „Deci te-ai simţit singur pe terenul de sport.”); redarea concisă a 

conţinuturilor exprimate de elev. Este preferabil să se evite întrebarea „De ce?” care determină o 

justificare şi nu cauza reală a comportamentului. 

Tonul vocii este extrem de important. Dacă vorbim pe un ton calm avem mai multe şanse de 

a obţine un comportament dorit din partea elevului decât dacă îi vorbim pe un ton ridicat. Se poate 

constata că unii copii, chiar şi atunci când doresc să comunice cu colegii lor, nu vorbesc, ci strigă. 

Aceşti copii sunt certaţi frecvent acasă şi, în felul acesta ei au învăţat că singura modalitate prin care 

se pot impune este prin ridicarea tonului. Vorbirea calmă aplanează conflictele. 

(Ex.Exerciţiu cu elevii: Un elev exprimă o afirmaţie pe tonuri diferite, iar ceilalţi elevi comunică ce 

simt, ce gândesc şi ce reacţii le provoacă tonul cu care a fost rostită aceeaşi afirmaţie.) 

 Numeroase sunt exerciţiile prin care îi putem stimula pe copii să comunice eficient. Ne 

propunem să prezentăm doar câteva exemple. 

Fiecare subiect a fost îndemnat să încerce să-şi imagineze şi să descrie o „Planetă 

personală”, respectiv o lume nouă, realizată după propriile preferinţe, căreia să-i dea un nume, să o 

populeze şi să o construiască astfel încât aceasta să reprezinte idealul său. În funcţie de tema pe care 

dorim să o discutăm, instrucţiunile îl pot îndemna pe „creator” să pună accentul pe un anumit 

aspect. De exemplu, să descrie mai în amănunt viaţa de familie pe planeta X, cum sunt copiii, cum 

sunt relaţiile între oameni, între profesori şi elevi etc.   

„Planetele” fiecăruia au fost prezentate grupului.  

   Această descriere i-a ajutat pe copii să-şi exprime opiniile legate de diferite aspecte în mod 

indirect, cu o mult mai mare libertate decât în cazul unor întrebări sau discuţii directe, de tipul 

„Cum ai vrea tu să se poarte colegii cu tine?” A fost lăsată o cât mai mare libertate în imaginarea 

„Planetei personale” şi s-a evitat judecarea critică a descrierilor obţinute. Astfel, majoritatea elevilor 

şi-au valorificat în mai mare măsură potenţialul creativ, alcătuind texte în care au introdus cuvinte şi 

expresii noi.  

 Completarea spaţiilor cu însuşirile proprii, fizice şi morale reprezintă o modalitate de 

autocunoaştere/intercunoaştere. („ Eu sunt…Am părul…, ochii…şi faţa…Cel mai mult imi place 

să…împreună cu…Sunt diferit de alţii pentru că…dar sunt asemenea… Un regret al meu este…Cel 

mai recent lucru bun pe care l-am făcut a fost…) 

 Urmează identificarea a trei colegi şi trei personaje îndrăgite care să aibă  caracteristicile 

înscrise  în fiecare cadran: 

Îi place îngheţata Joacă fotbal Îi place culoarea roz 
Merge des pe munte 

în excursii 

Este pasionat de 

informatică 
Are mulţi prieteni Citeşte literatură SF Nu fumează 

Pictează în timpul 

liber 

Şi-ar dori să piloteze 

un avion 
Face mult sport 

Îi place să mănânce 

pizza 
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Pe baza caracteristicilor de la exerciţiul anterior, fiecare subiect a formulat o scurtă 

caracterizare a unui coleg, folosind cât mai multe adjective...neobişnuite. 

Ei au fost îndrumaţi să îmbine trăsăturile morale cu cele fizice ale personajelor. 

 „Maşina de spălat” 

S-au format două şiruri de copii, faţa în faţă. Un voluntar/cel care a rămas fără pereche a 

trecut printre cele două şiruri („maşina de spălat”). Când a ajuns în dreptul primei perechi din şir, s-

a oprit şi a aşteaptat să fie „spălat”. Fiecare participant la joc l-a atins pe umăr şi i-a spus o 

caracteristică, o calitate personală sau o vorbă bună. Cel „spălat” a mulţumit şi a trecut mai departe. 

S-a insistat, de la început, pe caracterul pozitiv al comunicării. Au treacut prin „maşina de spălat” 

mai ales copiii trişti, timizi, negativişti, pentru a le ridica moralul, pentru a le dezvolta încrederea în 

sine şi pentru a-i determina să gândească pozitiv. 

„Ghiceşte cine sunt!”                                                      

      Fiecare participant a scris pe un bileţel: culoarea părului, culoarea ochilor, sexul, vârsta, 

locali- tatea de provenienţă, un hobby. S-au amestecat toate biletele într-o şapcă, apoi unul dintre 

participanţi a extras un bilet şi a citit conţinutul acestuia. Copiii au ghicit despre cine este vorba. Cel 

recunoscut  prelua sarcina jocului. 

„Cercul de conversaţie” 

      Subiecţii, dispuşi în cerc, au răspuns unui „vizitator”, continuând şi completând enunţurile 

date. („Ceea ce prefer eu este .......... ; mi-ar plăcea să fiu .......... ; Jocul meu preferat este ......... ; 

Cred că numele meu semnifică ................ ; Nu mi-ar plăcea să ştiu ............ ; Sunt fericit (trist) când 

........... ; Aş vrea să fiu mai .......... ; Într-o zi sper ..........”) 

Li s-a acordat acelaşi timp pentru a da răspunsul potrivit, precum şi libertatea de a nu răspunde, 

dacă nu doresc acest lucru. 

Pe coli de hârtie A4, elevii şi-au trasat silueta proprie şi au indicat: numele, vârsta,  

localitatea de provenienţă, caracteristicile personale şi fizice, ce le place mai mult să înveţe sau facă 

la şcoală, pasiunile, etc. Portretele au fost afişate, cu acordul lor şi al părinţilor.  

Deosebit de utilă s-a dovedit completarea unui tabel cu sentimentele pe care le încearcă 

elevii, 

situaţiile care le generează şi felul în care reacţionează ei în asemenea situaţii. 

 Pornindu-se de la evidenţierea propriilor trăsături pozitive, cunoaşterea, acceptarea şi 

aprecierea celorlalţi, comunicarea eficientă se realizează mult mai uşor, formarea unui 

comportament dezirabil în cazul elevilor de vârstă şcolară mică fiind un efect garantat. 
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"UZINA” DE LECTURĂ ȘI CREAȚIE” 

                           

                                      

                                                                  Profesor învățământ primar MARIANA NEAMȚU   

                                       Școala Gimnazială Nr. 23 "Constantin Brancoveanu”  Constanța    

   

 

Începând cu anul 1990, în societatea românească, s-au produs schimbări de esență. În toate 

sferele activității economico-sociale are loc o dinamică extrem de mobilă. Ritmul alert de 

dezvoltare a științei și tehnicii determină apariția unor ramuri și domenii noi ale cunoașterii acțiunii 

umane.  

În acest context, școala ca instituție-cheie, este chemată să pregătească oameni cu un nou tip 

de personalitate, capabili de competențe, cu o mare mobilitate intelectuală și profesională, 

pragmatici și creativi. Pentru a putea exista într-o lume în schimbare, elevii noștrii vor trebui să 

dispună de o bună capacitate de comunicare, de selectare a informațiilor, de a alege între ceea ce 

este și ceea ce nu este important.  

Învățământul primar, ca element de bază în sistemul de învățământ, are sarcini prioritare în 

sensul celor menționate. Învățătorul , ca agent moral, joacă un rol important în apropierea copilului 

de lumea cărții și, implicit, de lectură.   

Potrivit obiectivelor educaționale, cartea trebuie să devină prietena copilului de la cea mai 

fragedă vârstă. Ea îl ajută să parcurgă căile cunoașterii de la concret la abstract, de la intuiție la 

reprezentare și imaginație. Cu ajutorul ei, copilul intră în posesia numeroaselor instrumente care îi 

pot satisface dorința de a cunoaște realitatea înconjurătoare. Oricum ai privi-o, cartea continuă să își 

păstreze poziția de lider în actul receptării culturii, în actul artistic, în cel al construcției ființei. Din 

păcate însă, copiii de azi sunt lipsiți de basmele cu care bunicii își adormeau odinioară nepoții.   

Aplicații practice 

De ce  “uzina” de creație și lectură ? Pentru că lectura fabrică, într-o anumită măsură, creația 

sau pentru că astăzi ar trebui să-i încurajăm pe copii să citească și să fie creativi. Propun câteva 

acitivitati  care să îi determine pe elevi să citească pentru că apoi să se afle în fața unor situații 

inedite: să-și imagineze o întâlnire cu un scriitor, să-și intervieveze trei personaje dintr-o carte citită, 

să judece un personaj negativ, să adreseze o scrisoare unui personaj  favorit sau să prezinte o carte 

la o expoziție. Vă propun câteva modele pe care le puteți adapta ușor la diferite clase.     

Activitatea 1   

Imagineaza-ti că astăzi aveți o întâlnire cu un scriitor dintre cei cărora le-ai citit textele. Ce 

întrebări i-ai fi adresat ?   

Utilizează expresiile inițiale:  

1.   Domnule scriitor,....................................?  

2.   Iubite povestitor,.....................................?  

3.   Stimate domnule,......................................  

4.   Dragă,........................................................  

5.   Sunt curios (curioasă) să aflu.....................  

6.   Mi-aș dori să știu........................................  

7.   Puteți să ne relatați despre..........................  

 8.   Aș vrea să ne povestiți cum........................  

 9.   De ce.........................................................?  

Activitatea 2   
Imaginează-ți că ești un jurnalist și că ai posibilitatea să te întâlnești cu trei personaje 

principale din cărțile citite. Scrie numele acestora pe liniile de mai jos:   

I........................../  II............................./  III............................/  

Scrie o lista de întrebări pentru fiecare personaj, folosind următoarele expresii:   

-   Sunt curios (curioasă) să aflu..........................  

-   Când................................................................  
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-   Povestește-mi despre.......................................   

-   Relatează întâmplarea cu.................................  

-   De ce...............................................................?  

-   Ce s-a întâmplat..............................................?  

-   Ce ai făcut atunci când...................................?   

-   Cum ai ieșit din încurcătură atunci când........?  

-   Aș vrea să te întreb.........................................?   

  Activitatea 3  

Imaginează-ți că ești un judecător. Pe scaunul vinovatului este un personaj negativ al unui 

text literar citit. Ce întrebări i-ai adresa acestui personaj ? Scrie și răspunsurile posibile date de 

personajul ales.   

.................................................................................................................................................                                           

(numele personajului ales) 

Întrebarea 1: De ce..............................................?/ Răspuns 1:..............................  

Întrebarea 2: Cum ți s-a întâmplat să..................?/ Răspuns 2:...............................  

Întrebarea 3: De ce ai supărat pe.........................?/ Raspuns 3:................................  

Întrebarea 4: Consideri că ai greșit în cazul........./ Răspuns 4:...............................   

Întrebarea 5: Ca pedeapsă aș vrea să..................../ Raspuns5:.................................  

Activitatea 4 

Zilele acestea trebuie să participi la o expoziție de carte. Organizatorul acesteia te-a rugat să 

faci o prezentare unei cărți citite. Îți propunem să prezinți cartea după cum urmează:   

Stimați colegi, 

   

 Am rămas surprins(ă) de lectura cărții............................................................................  

Scrisă de..........................................................................................................................  

 Acțiunile descrise aici au loc..........................................................................................  

 Când ?.............................................................................................................................  

 Unde ?  

 Momentele principale sunt.............................................................................................  

 În ea m-am întâlnit cu personajele.................................................................................  

 Ele m-au învățat să fiu....................................................................................................  

 De fapt, cartea are ca temă..............................................................................................  

 Din ea am învățat să........................................................................................................  

 Am reținut expresii și cuvinte care m-au emoționat precum..........................................  

 Voi reveni la lectura acestei cărți pentru că....................................................................  

Vă propun să o citiți deoarece.........................................................................................  

 Vă mulțumesc pentru atenție !   

   Activitatea 5    
 Azi ai posibilitatea să scrii o scrisoare eroului preferat sau personajului dintr-o carte citită.   

         Localitatea.................................                                    Data...........................   

 Dragă.................................................................................  

 Sunt bucuroasă (bucuros) să-ți scriu deoarece..................   

 Am ales să-ți scriu anume ție pentru că.............................  

 Nu te-am văzut niciodată, dar mi te imaginez astfel..........  

 Te admir pentru că..............................................................  

 Mărturisesc că mi-aș dori să-mi fii prieten.........................  

 Despre mine pot comunica următoarele.............................  

 Pe curând............................................................................  

Concluzii 

 Consider că, în urma desfășurării acestor activități vizând cartea și lectura suplimentară, 

elevii vor adopta comportamente și atitudini adecvate în sensul păstrării cărților și vor manifesta 

interes pentru lectură. Deja la ora actuală adoptând o atitudine încurajatoare și având ca suport 
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lecturile citite, școlarii mei creează texte, redactează compuneri și constat cu mare satisfacție 

frânturi de creație, semn că încep să li se deschidă "ferestrele imaginatiei”.   

  Le apreciez munca exprimarea și am în fața mea chipuri zâmbitoare care trăiesc cu 

adevărat fiori de inălțare sufletească atunci când citesc ceva de valoare.   

  Citind și numai citind, elevii vor învăța să înțeleagă, să judece, să critice, să respecte, să 

ocrotească semenii și mediul înconjurător. Vor căpăta primele noțiuni de morală și am certitudinea 

că nu vor ezita să spună: " Carte frumoasă, cinste cui te-a scris !”.    

   

  Bibliografie:   

1. Crăciun, Corneliu -  Metodica predării limbii și literaturii române în gimnaziu și liceu, 

Deva, Editură "Emia”, 2004;   

2. Onojescu, Monica (coord.) - Lecturiada 3. Cercuri de lectură, Pitești, Editura "Paralela 45”, 

2009;   

3. Pamfil, Alina -  Limba și literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, 

Pitești, Editură "Paralela 45”, 2006;   

4. Panisoara, Ion-Ovidiu - Comunicare eficientă, Ediția a III-a, Iași, Editura "Polirom”, 2008;   

5. *** - Revista "Interferente Didactice”, Nr. 1, Bacău, Editura  "Corgal Press", 2007.  

   

 

 

 

 

 

ASPECTE ALE ÎNSUŞIRII CITIRII ŞI SCRIERII 

 LA ELEVII CU CES  

 

 

Prof. ADELA-IONICA MARIN  

Școala Gimnazială Nr.30 „Gheorghe Țițeica” Constanța 

 

 

 Pentru ca elevii să poată avea acces la toate ariile curriculare, într-un mod eficient, trebuie să 

fie capabili să citească cel puţin la nivelul operaţional, standard de citire. 

 Mulţi copii cu nevoi speciale nu ating acest nivel. Cei care îl ating, nu reuşesc să-şi utilzeze 

abilităţile de citire în mod eficient. De aceea, abilităţile de citire trebuie dezvoltate în continuare. 

Abilităţile de citire sunt complexe şi necesită stabilirea unei legături între abilităţile vizuale şi cele 

fonologice pentru ca cititorul să surprindă înţelesul textului. 

 Citirea este un element fundamental în procesul de învăţare şi fără aceste abilităţi, elevii 

ajung într-o situaţie dezavantajată. La intrarea în şcoală, copilul deficient mintal prezintă o 

experienţă verbală limitată, ceea ce face dificil procesul de însuşire a cunoştinţelor şi de învăţare a 

cititului. 

 Formarea deprinderilor de citire depinde de o serie de factori, printre care cei mai importanţi 

se referă la dezvoltarea psihică generală, în primul rând, la dezvoltarea intelectului, la nivelul 

achiziţiilor şi calitatea conduitei verbale, la motivaţia pentru activitatea respectivă, la interesul 

subiectului de a-şi însuşi cât mai repede noile achiziţii. Dacă aceşti factori ţin de caracteristicile 

subiective ale individului, însuşirea cititului are la bază şi factori de natură obiectivă care privesc 

metodologia predării cunoştinţelor necesare şi măiestria educatorului de a forma trăsături 

emoţional-afective pozitive, menite să stimuleze procesele cognitive ale subiectului şi atitudinile 

evaluative. 

 În general, se apreciază că din punct de vedere fizic şi psihic, copilul de 6 ani este apt pentru 

învăţarea cititului. Referindu-se la particularităţile psihice ale copilului, U. Şchiopu subliniază 

fenomenul de neatenţie care îngreunează învăţarea citirii şi care se poate manifesta în două feluri: 
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 Copii neatenţi, activi, agitaţi motor cu manifestări de instabilitate şi distragere; 

 Copii neatenţi, pasivi ce sunt liniştiţi, dar se gândesc mai tot timpul la altceva. 

  Cauzele unor asemenea manifestări trebuie căutate într-un mediu educativ familial 

neadecvat sau în unele exacerbări de tip temperamental. Pentru citit, analizatorul vizual şi cel 

auditiv joacă un rol important. 

  Înţelegerea unui text lecturat depinde nu numai de capacităţile intelectuale ale elevilor şi de 

viteza citirii acestuia, dar şi de gradul de dificultate al textului şi de conţinutul mai apropiat sau mai 

îndepărtat de enunţurile verbale ale cititorului. În formarea şi dezvoltarea abilităţilor de citire nu 

este suficientă numai perceperea corectă a literelor, mecanismul este mult mai complex, pentru că 

sunt implicaţi o serie de factori de organizare: mintală, structurală şi afectiv-motivaţională, ce sunt 

antrenaţi de un efort voliţional continuu. 

 Dificultăţile majore, în formarea abilităţilor de citire pot fi determinate şi de infantilismul 

manifestat în evoluţia psihică. Aceste caracteristici se corelează cu insuficienta dezvoltare generală 

a copilului, fără a fi vorba de o debilitate mintală. Sunt forme de retard uşor care duc la 

comportamente cu circa 1-2 ani întârziere şi care sunt recuperabile în condiţii normale. Copiii 

respectivi se cunosc şi după dificultăţile pe care le au în înţelegerea şi asimilarea cunoştinţelor 

predate în clasă şi după interesul scăzut faţă de  activitatea şcolară. Copiii din această categorie 

ajung să stăpânească cititul după eforturi îndelungate, menţinându-se unele caracteristici ale 

dislexiei pe tot parcursul şcolarizării. 

Însuşirea citit - scrisului este condiţionată de dezvoltarea limbajului şi factorii de 

structurare spaţială şi temporală. "Fiecare semn este definit nu numai prin forma sa, dar şi prin 

orientarea pe care este necesar să i-o respectăm." Totodată, E. Verza afirmă că "lectura după 

imagini e importantă în comunicarea perceptiv - verbală deoarece constituie o componentă a actului 

de culturalizare a copilului, creează premise favorabile pentru însuşirea scris - cititului, este 

premergătoare şi complementară învăţării citirii şi contribuie la însuşirea mai rapidă a acestui 

proces." 

Dificultăţile majore ale scrisului nu ţin atât de executarea fizică a grafemelor, ci de 

formularea conceptuală şi structurarea mentală a materialului. Dacă avem în vedere faptul că 

tulburările din planul mental se reflectă nu numai în conţinutul celor scrise, dar şi în executarea 

grafică a simbolisticii respective, înţelegem corelaţia dintre evoluţia intelectului şi a scrisului. 

Scrierea nu se reduce la o simplă transpunere grafică a vorbirii, ci reprezintă un act 

intelectualizat, ce se elaborează anevoios. Scrierea depinde de înregistrările mnezice şi de 

dezvoltarea verbală şi presupune o concentrare maximă a ideilor comunicate. Prin acestea nu se 

simplifică conţinutul comunicării, ci dimpotrivă, complexitatea ei este dată de sensuri şi semnificaţii 

implicite ca urmare a creşterii valorii contextului. 

La deficientul mintal, exprimarea ideilor este îngreunată de prezenţa tulburărilor de limbaj: 

voci slabe, vorbire neinteligibilă datorită articulaţiei deficitare, a dificultăţilor gramaticale, 

semantice, de ritm şi intensitate. 

Tulburările dislexo-disgrafice se menţin în proporţie ridicată până spre clasele terminale. 

Omisiunile de litere, grafeme şi cuvinte sunt mai frecvente la logopaţii care prezintă tulburări ale 

pronunţiei, de ritm şi fluenţă, tulburări ale limbajului oral în general. Tot ca tulburări specifice apar 

substituiri şi confuzii de litere (datorate confuziilor dintre grupurile de foneme şi grafeme 

asemănătoare din punct de vedere optic), contopiri şi comprimări de cuvinte, nerespectarea spaţiului 

paginii, sărirea şi suprapunerea rândurilor. În acest sens, Ajuriaguerra a luat în considerare trei 

itemi: organizarea deficitară a paginii, neîndemânarea şi greşelile de formă şi de proporţie. 

Conform studiilor de specialitate, aceste fenomene se datorează lipsei de agilitate motorie. 

Adăugirile de vocale şi consoane se datorează inerţiei proceselor nervoase şi funcţiilor psihice care 

determină o inoperare la nivelul structurilor logice. înlocuirile de grafeme pot fi explicate şi prin 

simetria grafemelor, atât pe plan vertical (d, b), orizontal (m, n) şi în plan dublu (d,p). 

Inversiunile de grafeme din interiorul cuvintelor pun în evidenţă dificultăţi de analiză şi 

sinteză caracteristice deficientului de intelect şi reprezentările de cuvinte care se datorează 
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particularităţilor de inerţie şi perseverare specifice structurilor mentale deficitare. Reversul 

reprezentărilor de cuvinte este acela al înlocuirilor şi mai ales al contopirilor de cuvinte. 

Fenomenele care ţin de forma şi estetica grafică (persistă după automatizarea scrisului), 

rigiditatea, lipsa de estetică şi de proporţie sunt destul de frecvente şi determină apariţia unui scris 

caracteristic. încărcătura afectivă este deosebit de pregnantă la deficientul de intelect cu dislexio-

disgrafie, conţinutul cognitiv este redus la elementele afective, emoţionale, exprimate direct, sau 

care transpar din context. Prin acestea scade precizia în exprimare a ideilor, ajungându-se la 

exprimarea confuză a conţinutului gândirii. 
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CREATIVITATE ȘI JOC 

ÎN PREDAREA LIMBII ENGLEZE LA CICLUL PRIMAR 
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 În predarea limbilor strǎine succesul depinde și de materialele sau tehnicile folosite dar  şi  

de ceea ce se întâmplǎ între elevii ce interacţioneazǎ în clasǎ. Predarea interactivǎ, centratǎ pe elev 

este preferatǎ de cadrele didactice nu doar în domeniul limbilor strǎine, ci şi pentru alte ştiinţe, în 

acest secol în care calculatorul şi internetul ocupǎ un loc atât de important în vieţile tinerilor. Acest 

tip de predare, centratǎ pe elev, provine din nevoia de adaptabilitate a şcolii care trebuie sǎ rǎspundǎ 

necesitǎţilor copiilor. 

 Predarea tradiţionalǎ, cea care are la bazǎ manualul, are urmǎtoarele caracteristici: este 

cerutǎ de curriculum, este construitǎ pe o acumulare anterioarǎ de cunoştinţe, reduce timpul de 

pregǎtire al profesorului şi, în acelaşi timp, creşte credibilitatea acestuia. De asemenea, predarea pe 

baza unui manual este o bunǎ resursǎ pentru cei care învaţǎ deoarece un manual este plin de 

cunoştinţe folositoare. Perspectiva tradiţionalǎ aduce în centru profesorul care transmite cunoştinţe 

elevilor pasivi, accentul este pus pe fapte şi pe obţinerea rǎspunsului corect, iar ceea ce este învǎţat 

este lipsit de context semnificativ. 

 Perspectiva modernǎ a predǎrii, cea care trece dincolo de graniţele cǎrţii, ale manualului, se 

centreazǎ pe elev, pe cel care învaţǎ: sub supravegherea profesorului, elevii îşi asumǎ 

responsabilitatea propriei învǎţǎri, dezvoltându-şi cunoştinţele prin confruntarea cu probleme ce 

trebuie rezolvate în diferite moduri; aceste probleme sunt introduse în contexte semnificative, dar şi 

în aşa mod încât sǎ facǎ apel la diferitele tipuri de inteligenţǎ. Aceastǎ perspectivǎ modernǎ 

promoveazǎ şi propria dezvoltare a cadrelor didactice, crescând şi numǎrul, dar şi varietatea 

materialelor create de aceştia. 

 Pentru copii, cea mai bună metodă de învățare este prin joc: jocuri de miscare, teatru de 

papuși și marionete, poezii și cântece.  
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Învățarea activă  

 Învǎţarea activǎ presupune reducerea pasivitǎţii elevilor prin conducerea învǎţǎrii cǎtre 

contexte semnificative şi familiare elevului, în acest fel activizându-l. Prelegerea tradiţionalǎ a 

dascǎlului este treptat înlocuitǎ de metode şi procedee ale învǎţǎrii active: lucrul în echipǎ/perechi, 

brainstorming, ciorchinele, turul galeriei, cubul, bulgǎrele de zǎpadǎ, mozaicul, discuţia, mima, 

jocul de rol... 

 Copilul este implicat în activități legate de înclinațiile sale și de specificul vârstei respectiv 

activități asemănătoare situațiilor de comunicare din viața reală.  

 În funcție de vârstă, copiii învață prin joc, muzică, povești, proiecte, dezbateri, experimente, 

utilizarea internetului, blogurilor, etc. Plăcerea învățării este la fel de importantă ca și rezultatele ei. 

Inteligențe multiple 

 Activitățile ce conduc la învățarea limbii sunt alese luând în considerare diferențele dintre 

copii în ceea ce privește stilul preferat de învățare. 

 Fiecare tip de inteligență e stimulat prin varietatea activităților, fiecare copil primind astfel 

șanse egale în a reuși să învețe limba străină. 

 Limba engleză predată ca a doua limbă de comunicare implică strategii specifice care 

converg în ultimul timp spre o abordare eclectică. Conceptul blended learning este des întâlnit în 

orientarea modernă a predării-învăţării-evaluării, în condiţiile în care studiile evidenţiază 

necesitatea adaptării  procesului instructiv nevoilor nativilor digitali. 

 Acestea fiind premisele, învăţarea face-to-face, îmbinată cu cea pe care diferitele aplicaţii 

online le oferă profesorilor entuziaşti și preocupaţi de dezvoltarea lor profesională continuă, este o 

abordare dezirabilă pentru creşterea interesului și menţinerea entuziasmului pentru învăţare, două 

provocări majore ale educatorului contemporan. 

 În predarea limbii engleze şi a limbilor strǎine, în general, o mare importanţǎ o are internetul 

deoarece oferǎ profesorului şi elevului site-uri originale ce conţin texte, poze şi filme folositoare 

pentru planurile de lecţie sau pentru proiecte; mai mult decât atât, existǎ numeroase site-uri dedicate 

în întregime profesorilor propunând planuri de lecţie, idei pentru acestea, fişe de lucru, mp3, 

materiale video sau materiale deja fǎcute, precum şi metodologia corespunzǎtoare predǎrii limbii 

engleze. Desigur, existǎ şi site-uri care oferǎ elevilor un real suport în învăţarea limbii engleze prin 

prezenţa exerciţiilor interactive sau a materialelor video şi audio.  

 Internetul este o sursǎ preferatǎ a profesorilor care predau limba englezǎ, şi nu numai, 

deoarece conţine o cantitate mare de materiale atractive ce inspirǎ creativitatea şi comunicarea, 

reprezentând o rupere de rutina cotidianului.  

 Douǎ dintre site-urile care oferǎ un real suport profesorilor care predau limba englezǎ, 

precum şi elevilor sau celor care doresc sǎ înveţe aceastǎ limbǎ, sunt: www.britishcouncil.org şi 

www.okey-dokey.co.uk. Toate aceste activitǎţi propuse de site-urile de pe internet se adreseazǎ 

tuturor celor care învaţǎ limba englezǎ, indiferent de tipul lor de inteligenţǎ (auditivǎ, vizualǎ, 

practicǎ). Preferinţa pentru utilizarea internetului în predarea limbii engleze oferǎ atât profesorului, 

cât şi elevului avantaje precum: feedback instantaneu, o învǎţare într-o atmosferǎ plǎcutǎ, destinsǎ, 

precum şi un mod independent de acumulare a cunoştinţelor, întrucât elevii pot încerca din nou şi 

acasǎ. 

 Predarea şi învǎţarea interactivǎ a limbii engleze, diferenţiatǎ în funcţie de tipul de 

inteligenţǎ al fiecǎrui elev, presupune implicarea acestora în diferite proiecte şi activitǎţi de învǎţare 

unde sǎ îşi demonstreze priceperea şi talentul, motivându-i şi înlesnind aprofundarea cunoştinţelor. 

Numai prin folosirea unor contexte semnificative elevul va putea învǎţa şi îşi va aminti cele 

învǎţate, dascǎlul având rol de îndrumǎtor al procesului de achiziţie al elevului. 

  Comunicarea are un rol foarte important în procesul de predare – învățare. Elevii sunt 

angrenaţi in situaţii de învăţare care au corespondent în viaţa cotidiană și care îi antrenează la 

găsirea de soluţii optime : jocuri de rol, pe perechi. 

 Dinamismul și interactivitatea sunt asigurate de utilizarea unor aplicaţii colaborative cum ar 

fi spicynode.com sau storybird.com care permit elevilor să-și exprime originalitatea în elaborarea 

sarcinilor de lucru. 

http://www.britishcouncil.org/
http://www.okey-dokey.co.uk/
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 Audierea dialogurilor asigură expunerea elevilor la accentul vorbitorilor nativi, cu toate 

componentele sale – reveniri asupra discursului, ezitări, parafrazări sau conotaţii. 

  Îmbogăţirea vocabularului – reinforce vocabulary – se adresează tuturor elevilor în funcţie 

de tipul lor de învăţare – auditiv, vizual sau chinestezic. Dialogul facilitează receptarea informaţiei 

pentru elevii cu învăţare preponderent auditivă, imaginile prezentate favorizează asimilarea 

informaţiei pentru cei cu învăţare vizuală, iar dialogul frontal, schimbul de broşuri publicitare se 

adresează elevilor cu învăţare chinestezică. 

 Lucrul pe echipe sau pe grupe dezvoltă autonomia și competentele sociale - capacitatea de 

adaptare la cerinţele de grup, maleabilitate, colaborare și spirit de echipă. 

 Activitatea didactică propune activităţi diverse care să permită elevilor angajarea activă în 

propria formare, o formare dirijată, monitorizată și evaluată constant de către profesor in vederea 

realizării obiectivelor propuse. 

 Folosirea jocurilor implică de asemenea şi unele dezavantaje. În primul rând, în timpul 

jocului elevii pot deveni gălăgioşi iar acesta poate fi un eşec dacă nu sunt stabilite regulile de la 

început. Întrucât majoritatea jocurilor se desfăşoară în echipe(sau perechi), există riscul ca doar cei 

mai buni elevi din fiecare grupă să rezolve cerinţele jocului iar ceilalţi membri să şi le însuşească 

fără să le fi înţeles, dar profesorul poate să le solicite să ofere alte exemple dacă are dubii în această 

privinţă.  

 Unii elevi consideră că ideea de joc implică faptul că nu trebuie să fie atenţi şi 

lacorectitudinea exprimării. De asemenea există riscul ca elevii să folosească limba nativă în 

interiorul grupului atunci când se pregătesc pentru soluţionarea cerinţei iar profesorul trebuie să le 

menţioneze că e necesar să se vorbească în limba străină oricât de des esteposibil. 

 Jocul de rol este un instrument pedagogic prețios deoarece aduce lumea reală în clasă într-un 

proces de învățare, îmbunătățind competențele de comunicare, centrându-se pe student, care devine 

astfel un student autonom. 

 Scopul grupurilor de învățare  a limbii engleze prin joc de rol este de a lărgi cunoștințele 

studenților de orice vîrstă, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de a folosi limba engleză în 

situațiile de zi cu zi, în mediul profesional și pentru dobândirea de informații noi. 

 Jocul de rol implică învațarea activă și nu predarea pasivă. 

Fiind un proces experiențial de învățare  a limbii străine, jocul de rol implică învățarea activp si nu 

predarea pasivă, aducând lumea reală, vie, în clasă, transformând atmosfera artificială și sterilă într-

una vibrantă și caldă. Recrearea și experimentarea realității și a situațiilor din lumea reală pun într-o 

noua lumină problemele persistente, extinzând în același timp cunoștințele de limba engleză prin 

interacțiuni naturale. Focusul este procesul de a juca un rol, mai degrabă decât conținutul și 

cunoașterea structurilor gramaticale. Jocul de rol se bazează pe aptitudini și nu pe cunoștințe, având 

drept punct de pornire toate fenomenele înconjurătoare. Deoarece învățarea este mai strâns legatâ de 

întrebări decât de răspunsuri, înțelegerea și schimbarea au loc doar prin experiența directă. 

 Jocul de rol stimulează atât comunicarea în limba englezîă cât și consolidarea structurilor 

relatțonale și de grup, favorizând lucrul în echipă și dezvoltarea aptitudinilor de soluționare a 

conflictelor și problemelor. Într-o lume în care munca în echipa și abilitățile de comunicare sunt 

esențiale pentru succesul oricărui tip de activitate, jocul de rol se prezintă ca o unealtă extrem de 

valoroasă în atingerea scopurilor.  

       Una dintre cele mai importante forme de manifestare a copilului este jocul.      

     Jocul didactic este un tip specific de activitate prin care învaţătorul consolidează , precizează şi 

chiar verifică cunoştinţele elevilor, le imbogăţeşte sfera lor de cunoştinţe,  pune în valoare şi le 

antrenează capacităţile creatoare  ale acestora. 

  Ştim că jocul didactic reprezintă o metodă de învăţământ în care predomină acţiunea 

didactică simulată. 

Modalităţile de realizare angajează urmatoarele criterii pedagogice de clasificare a jocurilor 

didactice. 

- după obiectivele prioritare: jocuri senzoriale (auditive, vizuale,motorii, tactile ), jocuri de 

observare, jocuri de dezvoltare a limbajului,jocuri de stimulare a cunoaşterii interactive; 
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- după conţinutul instruirii: jocuri matematice, jocuri muzicale,jocuri sportive, jocuri literare/ 

lingvistice; 

- după formă de exprimare: jocuri simbolice, jocuri de orientare, jocuri de  sensibilizare, jocuri 

conceptuale, jocuri-ghicitori,jocuri de cuvinte încrucişate; 

- după resursele folosite:jocuri materiale, jocuri orale, jocuri pe bază de întrebări,jocuri pe bază 

de fişe individuale, jocuri pe calculator; 

- după regulile instituite: jocuri cu reguli transmise prin tradiţie, jocuri cu reguli inventate, jocuri 

spontane, jocuri protocolare; 

- după competenţele psihologice stimulate: jocuri de mişcare, jocuri de observaţie, jocuri de 

imaginaţie,jocuri de atenţie, jocuri de memorie, jocuri de gândire, jocuri de limbaj, jocuri de creaţie. 

          Prin joc,elevii pot ajunge la descoperiri de adevăruri, îşi pot antrena capacitatea  lor de a 

acţiona creativ, pentru cş strategiile jocului sunt  în fond strategii euristice, în care se manifestă 

isteţimea, spontaneitatea, inventivitatea, initiaţiva, răbdarea, îndrăzneala,etc. 

          Jocurile copiilor devin metodă de instruire în cazul în care ele capătă  o organizare  şi se 

succed în ordinea implicată de logica cunoaşterii şi a învăţăturii.  

          In acest caz, intenţia principală a jocului nu este divertismentul, rezultat din încercarea   

puterilor, ci învăţătura care pregăteşte copilul pentru muncă şi viaţă. Pentru a atinge aceste scopuri, 

jocul didactic trebuie să fie instructiv, să le consolideze  cunoştinţele. 

          Folosirea  jocului didactic ca activitate de completare cu întreaga clasă, aduce variaţie în 

procesul de instruire a copiilor, făcându-l mai atractiv. 

          Fiecare joc didactic  cuprinde următoarele laturi constitutive:conţinuturi, sarcina didactică,                        

regulile jocului, regulile jocului, acţiunea de joc. 

        Prima latură-conţinuturi-este constituit din cunoştinţele anterioare ale copiilor însuşite în 

cadrul activităţilor comune cu întrega clasă,cunoştinţe ce se  referă la plante, animale ,anotimpuri, 

reprezentări matematice, istorice,etc. 

        Cea de a doua componentă a jocului-sarcina didactică-poate să apară sub forma unei probleme 

de gândire, de recunoaştere, denumire, reconstituire, comparaţie,ghicire. Jocurile didactice pot avea 

acelaşi conţinut, acestea dobândind un alt caracter, datorită sarcinilor didactice pe care le au de 

rezolvat,de fiecare dată altele. 

        A treia latură-regulile jocului-decurge din însăşi denumirea ei. 

  Regulile sunt menite să arate copiilor cum să se joace,cum să rezolve problema 

respectivă.Totodată regulile  îndeplinesc o funcţie reglatoare asupra relaţiilor dintre copii. 

        Ultima latură-acţiunea de joc-cuprinde momente de aşteptare, surprize, ghicire,întrecere şi fac 

ca rezolvarea sarcinii didactice să fie plăcută si atractivă pentru elevi. 

        Dacă vin în completarea lecţiei,jocurile didactice, pot fi grupate după obiectivele urmărite şi 

tipul lecţiei. 

        După obiectivele urmărite, jocul este folosit  în cadrul tuturor ariilor curriculare, iar după tipul 

lecţiei jocul este folosit ca mijloc de predare, asimilare, mijloc de consolidare, sistematizare, 

recuperare a cunoştinţelor. 

        Indiferent de modul de folosire, jocul didactic îl ajută pe elev să-şi angajeze întregul potenţial 

psihic,să-şi cultive  iniţiativa, inventivitatea, flexibilitatea gândirii, spiritul de cooperare şi de 

echipă. 

        In cazul în care jocurile organizate au scop educativ bine precizat, devin metode de instruire, 

iar dacă jocul este folosit pentru a demonstra o caracteristică a unei lecţii,acesta devine un procedeu 

didactic. 

        Jocul didactic nu poate fi desfăşurat la întamplare; în aplicarea lui trebuie să se   ia în 

considerare următoarele condiţii: să fie constituit pe fondul activităţii dominante urmărindu-se 

scopul şi sarcinile lecţiei, să fie pregătit de învăţător sau profesor în direcţia dozării timpului şi a 

materialului folosit, să fie variat, atractiv,să îmbine forma de divertisment cu cea de învăţare ca 

elevul să nu se plictisească, să creeze momente de relaxare, de odihnă, în vederea recuperării 

energiei nervoase a elevilor, să antreneze toţi copiii în activitatea de joc, să fie proporţionat cu 

activitatea prevăzută de programă şi structurat în raport cu tipul şi scopul lecţiei desfăşurate, să 
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solicite gândirea creatoare şi să valorifice cu maximum de eficienţă posibilităţile intelectuale ale 

elevilor, activităţile în completare prin joc să fie introduse în orice moment al lecţiei, să nu afecteze 

fondul de timp al lecţiei propriu-zise, să fie repartizate, după caz, în diferite secvenţe, sarcinile 

didactice având caracter progresiv, indicaţiile privind desfăşurarea activităţii să fie clare, corecte, 

precise, să fie conştientizate de către elevi şi să le creeze o motivaţie pentru activitate. Regulile de 

joc să fie explicate clar şi să se urmăreasca respectarea lor de către elevi. 

       Elementele de joc: ghicirea, mişcare, întrecerea, surpriza, etc.creează stări emoţionale care 

întreţin interesul şi dau un colorit viu activităţii. 

       Folosirea jocului didactic în cadrul procesului de învăţare ne va demonstra că ei știu și în acest 

fel se face în mod plăcut, activ,temeinic; gândirea elevilor este mereu solicitată, randamentul orei 

este mai mare, verificarea cunotata şi astfel în continuă formare, independenţa, creativitatea se 

formează de timpuriu; iniţiativa copiilor creşte,în joc devine mai curajos, mai degajat. Prin jocuri îi 

putem cunoaşte pe copii mai repede şi mai bine, prin varietatea lor, prin creare unor situaţii-

problemă, ele dezvoltă spiritul de observaţie, de analiză, de judecată, înlătură, monotonia, rutina, 

stereotipia, dau posibilitatea elevilor să-şi dezvolte vocabularul,comunicarea devine mai permisivă, 

Jocul didactic ne oferă prilejul de a afla mai uşor cum gândesc elevii şi de a modela logica gândirii 

lor. 

       Literatura de specialitate ne oferă  o multitudine de jocuri didactice pe care le putem folosi în 

cadrul lecţiilor din toate ariile curriculare iar măestria învăţătorului sau a profesorului va duce la 

rezultate deosebite.         

 Exemple de jocuri folosite la orele de limba engleză 

Sunt jocuri ce pot fi folosite ca activitate în cadrul orelor de limba engleză dar şi la alte discipline, 

însoţite de imagini de la ore, ilustrând cum au fost aplicate: 

 Mima - prin jocul de mimă - elevii demonstrează că se pot exprima atât verbal cât şi 

nonverbal. Elevii au primit nişte bileţele în care aveau scrise fraze sau doarc uvinte pe care unii le 

aveau de mimat iar alţii trebuiau să le ghicească. Elevii au fos tfoarte încântaţi de această activitate 

deoarece presupune multă buna dispoziţie şi toţi şi-au dorit să participe. 

 Bingo - elevii îşi însuşesc cuvinte care aparţin unui anumit registru semantic. Fiecare elev 

scrie nouă cuvinte referitoare la tema în discuţie, apoi sunt atenţi la profesor care rosteşte pe rând 

nişte cuvinte. Pe măsură ce elevul aude  cuvântul menționat pe care l-a scris şi el în careul său îl taie 

şi când a bifat toate elementele din tabel strigă Bingo. Primul care a făcut Bingo este câştigător. 

 Puzzle - prin aducerea de puzzle în cadrul orei de limba engleză am urmărit să le stârnesc 

elevilor curiozitatea şi creativitatea,dar şi să le stimulez imaginaţia. Piesele de puzzle odată aranjate 

la locul corespunzătorau indicat tema zilei, puzzle-urile nefiind alese aleatoriu ci în concordantă cu 

materia ce urmează a fi predată. S-a lucrat în echipe. 

 Dau ştafeta mai departe - am aplicat-o cu grupele de elevii avansaţi. Un copil a creat 

opoveste pe care a întrerupt-o după câteva fraze, ultimul cuvânt fiind ,,şi” , ,,atunci” ,,,când”. 

Povestea este continuată de un alt elev şi aşa mai departe. În acest mod toţi elevii au posibilitatea să 

creeze, să-ţiimagineze continuarea acţiunii, punându-şi astfel în valoare potenţialul creator. 

 Joc de cuvinte - să scrie cât mai multe cuvinte care se termină cu o literă oarecare, în timp 

limitat. Cuvintele trebuie să aibă legătură cu tema propusă. Elevii care nu ştiu să dea exemplu de 

cuvânt când le vine rândul sunt eliminaţi din joc. 

 Pariez pe propoziţie -elevilor li se oferă o listă de propoziţii dintre care unele sunt corecte, 

altele au diferite greşeli, fie de ortografie, fie de gramatică etc. Aceştia trebuie să parieze pe 

corectitudinea propoziţiei sau incorectitudinea ei,  din cea care li se oferă iniţial. La final, după ce se 

stabilesc propoziţiile corecte şi greşite fiecare elev îşi calculează punctajul. 

 Atunci când jocul este utilizat în procesul de învăţământ,el dobândeşte funcţii 

psihopedagogice semnificative, asigurând participarea activă a elevului lecţii, sporind interesul de 

cunoaştere față de conţinutul lecţiei. 

 Metoda comunicativă este una dintre cele mai apreciate și mai des recomandate metode de 

predare a limbii engleze. 

 



 

152 
 

 Caracteristicele activităților comunicative  

 Principalul obiectiv ce stă la baza abordării comunicative este transformarea elevului din 

simplu receptor de limbă engleză în producător autonom de limbă engleză. Din acest motiv, în cazul 

activităților comunicative accentul se pune pe fluența limbajului mai mult decât pe acuratețe.  

 De asemenea, activitățile sunt create în așa fel încât să se aibă în vedere situații de 

comunicare reală, autentică, spre deosebire de exercițiile repetitive unde se evidențiază un număr 

limitat de structuri lexico-gramaticale. Se pornește de la premisa că în situațiile concrete de 

comunicare, există interes pentru informațiile comunicate, de aceea trebuie selectate teme și 

subiecte în funcție de particularitățile de vârstă și de interesele elevilor.  

 Activitățile comunicative se deosebesc de cele non-comunicative prin următoarele: există o 

dorință de comunicare și un scop precis, important este conținutul și nu forma, limbajul utilizat este 

variat, nu se limitează doar la anumite structuri lexico-gramaticale, rolul profesorului se schimbă, 

sunt utilizate materiale didactice mai puține și mai flexibile, iar gramatica se învață prin practică 

mai mult decât prin învățarea unor reguli.  

 Principalele avantaje ale abordării comunicative 

 Toate cele patru dimensiuni ale predării limbii engleze sunt dezvoltate ( exprimarea orală și 

scrisă, receptarea mesajului scris și oral). 

 Principiul pedagogic este interacțiunea în clasă ( elevii lucrează cel mai frecvent în perechi 

sau pe grupe, fiind astfel încurajați să comunice într-o atmosferă relaxată) 

 După cum am mai menționat, rolul profesorului în cazul utilizării activităților comunicative 

se schimbă. Profesorul devine facilitator sau manager al activităților. El trebuie să facă pregătirile 

preliminare și să dea instrucțiunile, precum și să se asigure că elevii le-au înțeles și că se pot lansa 

în rezolvarea sarcinii. Din acest moment, însă, profesorul trebuie să monitorizeze realzarea 

sarcinilor și să verifice progresul elevilor din umbră, astfel încât să  nu pară prea intrusiv. Deoarece 

accentul cade pe fluență și nu pe acuratețe, profesorul nu va interveni să corecteze eventuale greșeli, 

însă le va nota pentru ca la sfârșitul activității să poată oferi feedbackul necesar. Dacă activitatea o 

permite, profesorul poate deveni chiar participant, partener în rezolvarea sarcinii. 

 Cel mai des menționat dezavantaj al activităților comunicative este tendința elevilor de a 

utiliza limba maternă în locul limbii engleze. Această tendință nu trebuie combătută cu duritate. În 

schimb, profesorul trebuie să explice beneficiile comunicării pentru învățarea limbii engleze și să 

caute să-i stimuleze și pe acei elevi care au un nivel mai scăzut de cunoștințe sau care sunt mai 

timizi. 

În continuare urmează prezentarea pe scurt a câtorva exemple de activități comunicative scrise și 

orale. 

 Consensul  – începe ca o activitate individuală. Elvilor li se cere să facă o listă cu 10 obiecte 

pe care le-ar lua cu ei în vacanță. Se formează apoi perechi, elevii trebuind să negocieze pentru a 

obține o nouă listă, comună, tot cu 10 obiecte. Apoi, perechile se vor uni pentru a forma grupe de 

câte 4 și mai apoi de câte 8 elevi, cerința rămânând aceeași. Activitatea se oprește când există 2 sau 

3 liste finale care vor fi discutate de toată clasa. 

 Reconstituirea unei povești  - această activitate se poate realiza în scris sau oral. Elevii sunt 

împărțiți pe grupe și le sunt distribuite cartonașe cu imagini. Fiecare membru al grupului trebuie să 

descrie imaginile fără a arăta cartonașul colegilor. La sfârșit, după ce fiecare elev a terminat 

descrierea, se reconstituie povestea pe care o ilustrau cartonașele. 

 Buletinul de știri  – elevilor li se cere să scrie câte două știri de televiziune. Profesorul 

adună știrile, împarte elevii pe grupe și distribuie știrile în mod egal. Fiecare grup trebuie să 

combine știrile pentru a obține un buletin de știri pe care apoi îl prezintă în fața clasei. 

 Activitățile comunicative se pretează la orice moment al lecției și sunt apreciate pentru că 

stimulează dorința de comunicare a elevilor în limba engleză. În metodica modernă se încurajează o 

abordare eclectică, dorindu-se îmbinarea metodelor tradiționale cu cele moderne. 

 Cu toate că în prezent interesul elevilor pentru şcoală este din ce în ce mai scăzut, folosirea 

jocurilor în cadrul orelor de limba engleză reprezintă un factor care îi poate atrage şi implica în 

acelaşi timp, orele devenind astfel atractive.  
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 În concluzie, se pot face multe pentru educarea spiritului creativ în şcoală dar, se vede 

necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire şi stilurile de lucru în clasă.  

 Din experienţa didactică, am putut constata că jocul didactic oferă elevului cadrul adecvat, 

prielnic,pentru o acţiune independentă. Există o mare diversitate de jocuri didactice şi activităţ i 

creatoare.  

 Participând la astfel de jocuri, elevul aprofundează cunoştinţele asimilate până în prezent, 

devenind el însuşi. 
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Exprimarea corectă, orală şi scrisă, ca obiectiv important al procesului de învăţământ în 

ciclul primar constituie unul din instrumentele de bază ale muncii intelectuale.   

 Capacitatea de exprimare 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.       

În rândul componentelor limbii române, ca disciplină, compunerea constituie cadrul cel mai 

potrivit capacităţilor de exprimare a elevilor. Compunerile realizează o sinteză a tot ceea ce învaţă 

elevii la gramatică, citire, la celelalte obiecte de învăţământ, sub raportul corectitudinii exprimării; 

constituie prilej de valorificare a experienţei de viaţă a elevului, precum şi de manifestare a 

imaginaţiei şi fanteziei creatoare. Rezultatele obţinute la un experiment constatativ privind 

potenţialul creativ al elevilor pot folosi altor învăţători ca răspuns la întrebările : „Învăţătorul 

încurajează creativitatea (da sau nu, în ce măsură)?; „Potenţialul creativ în ciclul primar, evoluează 

cu diferenţe mari sau mici, scade? Când şi de ce?”.                    
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 Un astfel de experiment a fost aplicat la clasele I-IV, la un număr total de 108 elevi, băieţi şi 

fete, între 7-11 ani. S-a luat ca bază de discuţii potenţialul creativ general reflectat prin teste de 

creativitate pentru a verifica dacă : - potenţialul creativ este normal distribuit pe populaţie şcolară; - 

între inteligenţă şi creativitate este o legătură semnificativă. Au fost folosite probe şi instrumente.  

1. Despre potenţialul creativ s-a realizat o diagnoză prin teste, mergându-se pe însuşirile 

gândirii presupuse ca definitorii în structura creativităţii : flexibilitate, originalitate, fluiditate 

(ideativă, verbală, asociativă). Originalitatea am măsurat-o în funcţie de raritatea statistică a unui 

răspuns într-o colectivitate dată (în cazul nostru la compunere, folosirea unei expresii, asocieri a 

cuvintelor date, considerată unică într-o clasă de elevi). Flexibilitatea a fost cotată în funcţie de 

numărul de domenii în care s-au putut încadra textele alcătuite de elevi. Pentru cotarea originalităţii 

şi flexibilităţii am folosit a doza probă din testul de creativitate : „Alcătuiţi un scurt text cu 

cuvintele: jar, chemare, vrajă, cupă”. Fluiditatea (verbală, asociativă, expresională, ideativă) a fost 

cotată în funcţie de rezultatele testului [1] : alcătuirea de propoziţii în condiţiile unor reguli 

restrictive : „Alcătuiţi o propoziţie cu cât mai multe cuvinte, dar toate cuvintele să înceapă cu 

aceeaşi literă” (litera a fost hotărâtă după regula jocului Fazan, cunoscut de toţi elevii; un elev 

spune în gând alfabetul până când este oprit, litera la care a ajuns fiind aceea cu care începe).  

2. Despre inteligenţă s-a depistat, în primul rând, potenţialul creativ al elevilor în activitatea 

şcolară, urmărind : - substratul succesului şcolar; - forma de memorizare, de gândire, raportul 

dintre informaţie şi succes şcolar, muncă şi rezultate , folosind „Chestionarul pentru profesori” [1] 

şi „Proba pentru determinarea raportului între gândire şi exprimarea ei” [2] – probă pentru copiii 

între 6-11 ani.      

Cunoaşterea vârstei la care inteligenţa poate fi considerată matură este esenţială. Părerile 

psihologilor sunt împărţite, momentul fiind plasat între 12-21 ani, majoritatea preferând intervalul 

15-17 ani. Luând o medie de vârstă de maturizare deplină a inteligenţei de 15 ani şi jumătate, ea va 

corespunde vârstei biologice de 186 de luni. Situându-ne înafara acestui interval, am folosit testul 

de inteligenţă (proba de inteligenţă- raportul dintre gândire şi exprimarea ei) pentru stabilirea 

capacităţii de a învăţa.    

Chestionarul pentru selectarea elevilor creativi prin intermediul aprecierilor făcute de 

profesori : întrebarea nr. 1 selectează elevii cu capacitate mare de înţelegere şi de expunere a 

cunoştinţelor; semn de recunoaştere a elevilor creativi sau a elevilor cu capacitate redusă de 

înţelegere şi asimilare, predomină procesele reproductive; întrebarea nr. 2  a) prima parte 

selectează subiecţii cu gândire divergentă, deschidere la nou, curiozitate, spirit inventiv;                 

b) desemnează elevii dependenţi în gândire; întrebarea nr. 3  a) se referă la subiecţii care manifestă 

mare flexibilitate spontană şi intuiţie rapidă a problemelor, elevi descurcăreţi în orice situaţie, 

însuşiri care par a caracteriza individul creativ; b) am urmărit desemnarea acelor elevi care depun 

un efort mare, disproporţionat faţă de succesul şcolar obţinut, în ipoteza sugerată de unii cercetători 

occidentali, elevul conştiincios este conformist şi deci, necreativ; întrebarea nr. 4  vizează elevii cu 

mare capacitate de sinteză, pe de o parte, şi pe cei mai puţin sistematici, cu puteri reduse de asociere 

şi de dominare a datelor, pe de altă parte; întrebarea nr. 5 indică elevii cu interese deosebite pentru 

domenii diferite; întrebarea nr. 6  a) a vrut să selecteze copiii creativi pe baza ipotezei că aceştia, 

datorită încrederii în forţele proprii şi a unei nepăsări faţă de ironia celor din jur, în caz de eşec 

(bazându-se pe propriul lor cadru de evaluare) manifestă curaj şi o anumită înclinare spre vise; b) se 

referă la elevii conformişti, prudenţi, atenţi să nu-şi strice reputaţia, trăsături care se atribuie 

persoanei necreative; aceste trăsături sunt subliniate şi prin întrebarea nr. 7 elevii disciplinaţi se 

conformează cu uşurinţă tuturor instrucţiunilor şi se străduiesc să nu se abată cu nimic de la 

cerinţele profesorilor; întrebarea nr. 8 încearcă să diferenţieze subiecţii după realizările deosebite în 

domeniul ales (aici limba română – compunere).       

Lecţiile de compunere le dezvoltă copiilor, după posibilităţile fiecăruia, capacitatea de a 

scrie corect şi dorinţa de a se exprima în scris atunci când au ceva de spus, pentru a comunica cu 

cineva sau pur şi simplu pentru propria lor plăcere. Această muncă începe prin a-i obişnui pe elevi 

cu un vocabular corect şi nuanţat.     
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Cuvintele înseamnă pentru fiecare dintre noi o comoară inestimabilă cu care „îmbrăcăm” 

estetic conţinutul comunicării. Dar putem oare să-i convingem pe cei mici să-și însușească această 

„ladă cu zestre”, adică să se exprime cât mai bine în scris ? Compunerile îşi au originea de cele mai 

multe ori în povestirile pe care elevii obişnuiesc să le istorisească dascălului. Sigur, în această „ladă 

cu zestre” ei au „obiecte” care sunt nesemnificative pentru alţii, dar pentru ei sunt indispensabile : 

persoane dragi, animale familiare, lucruri de care sunt ataşaţi. Despre toate acestea ei povestesc în 

cadrul activităţilor de genul „Să stăm la taifas”, unde elevii tratează subiecte în afara programelor 

şcolare, care trezesc în ei rezonanţă afectivă, amintiri plăcute sau un anumit interes. La clasă avem 

un caiet numit „Jurnalul clasei”, folosit ca modalitate de exersare, în care fiecare elev, pe rând, 

relatează evenimente care reflectă viaţa şi munca lor de fiecare zi. Iată un fragment din acest caiet : 

„La sfârşitul clasei a II -a am avut serbarea de sfârşit de an. Tatăl meu era plecat la muncă în 

străinătate. Toţi părinţii erau în sală, numai tata lipsea. Atunci m-am gândit la copiii care nu au tată, 

cât de rău este. Abia aştept clipa în care se va întoarce şi vom cumpăra o locuinţă nouă. Bucuria 

revederii mi-a înăbuşit plânsul”.         

 Într-un alt caiet copiii îşi notează expresiile frumoase învăţate şi selectate din texte literare. 

Acestea sunt explicate cu propriile lor cuvinte: exemplu, năvăleşte lumina – lumina intră în odaie. 

Expresiile artistice la folosesc la orele de compunere ca să se exprime într-o formă frumoasă, iar 

prin aceasta îi obişnuim să valorifice valenţele textelor literare şi să grupeze aplicativ categoriile de 

expresii.      

În a doua parte a acestui caiet trecem compunerile model şi pe cele redactate pe alte teme 

decât cele propuse în programa şcolară. Spre exemplu : „Aşa sunt eu”, „Păţania căţelului”, 

„Neplăcerile unei excursii”, „Palatul de gheaţă al Crăiesei Zăpezii”, „Povestea unui piţigoi”, etc. 

Prin aceste exerciţii intense mulţi copii au ajuns să compună texte liber versificate şi în proză, ca de 

exemplu poeziile : „Veveriţa”, „Căţeluşul meu”, „Piticul”, „Moş Crăciun” sau proză : „Cei trei 

brazi vorbesc...”, „O întâmplare ciudată”, „Calul gospodarului”, etc.   

 Versurile, poveştile şi ghicitorile se citesc la orele de compunere, lectură, limbă şi literatură, 

cunoaşterea mediului. Folosirea acestor caiete dă un imbold gândirii şi exprimării copiilor. 

Exprimarea lor devine interesantă, plină de imaginaţie şi de sensibilitate, ei realizând lucrări 

originale. Dar astfel de exerciţii spontane trebuie, bineînţeles, în permanenţă cizelate. Unii 

întâmpină greutăţi, textele lor nu sunt modele de stil, dar de cele mai multe ori scopul compunerilor 

este atins, prin valorificarea lor ajutând şi la formarea deprinderii de a scrie corect. Formarea bazei 

începe cu o distingere clară a redactării compunerilor, tehnică a comunicării, a mijloacelor care vor 

uşura această elaborare.          

 Sunt unele criterii sau sfaturi pe care le putem nota şi în caietul lor pentru a le consulta 

înainte de a începe compunerea :          

1. folosirea corectă, precisă a cuvintelor şi expresiilor frumoase;     

2. formularea propoziţiilor simple, scurte şi clare;       

3. evitarea repetării unor cuvinte;         

4. verificarea propoziţiilor din punct de vedere gramatical şi ortografic;    

5. respectarea topicii gramaticale şi a acordului;       

6. respectarea părţilor unei compuneri : introducere, cuprins, încheiere, în funcţie de tipul 

compunerii.            

Prin inventivitatea sa, învăţătorul este în măsură să-i pregătească pe copii pentru o învăţare 

creativă, pentru o reală dezvoltare a spontaneităţii şi formare a aptitudinilor creative propriu-

zise.Cheia creativităţii este găsită atunci când elevul este dispus să întrebe, să descopere probleme 

acolo unde alţii găsesc răspunsuri satisfăcătoare, devenind apţi să emită judecăţi independente. 

Aceste calităţi îi vor ajuta să-şi exprime gândurile într-o formă elegantă. Problema educaţiei estetice 

este complexă în clasele primare. Acum se pun bazele formării gustului estetic, ale aprecierii 

frumosului care constituie o latură esenţială a vieţii. De aceea, creativitatea presupune o dispoziţie 

generală a personalităţii spre nou, o anumită organizare (stilistică) a proceselor psihice în sistem de 

personalitate.           
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Creativitatea solicită existenţa unor trăsături de personalitate, a unui cadru social şi 

organizaţional care să aibă ca finalitatte un produs creativ. Se poate spune că orice individ are 

disponibilităţi creatoare care se cer descoperite, apoi educate. Stimularea capacităţilor creative ale 

elevilor se realizează în special în cadrul orelor de limbă română, cu  precădere atunci când elevii 

sunt puşi în situaţia de a realiza o compunere. Exprimarea corectă, bogăţia vocabularului, 

respectarea semnelor de ortografie şi punctuaţie, forma compunerii, respectarea anumitor cerinţe, 

toate sunt evaluate de către învăţător.         

 Evaluarea compunerilor şcolare cuprinde verificarea, corectarea şi aprecierea acestora şi 

trebuie să se desfăşoare permanent, înlăturându-se sau prevenindu-se astfel anumite greşeli. O 

verificare corectă va pune învăţătorul în situaţia de a şti ce trebuie să facă pe viitor în legătură cu 

activităţile pe care urmează să le întreprindă pe linia exprimării corecte, atât oral, cât şi în scris, să 

grupeze elevii în funcţie de greşelile constatate, să elaboreze o serie de exerciţii aplicative care să 

ducă la înlăturarea acestor greşeli. Apoi, după ce îşi vor însuşi şi tehnicile de redactare a 

compunerii, elevii îşi vor forma deprinderi de apreciere a lucrărilor proprii, precum şi a lucrărilor 

colegilor.    

În ciclul primar corectarea îmbracă diverse forme, dar cea de bază este cea făcută de 

învăţător, fie în clasă, fie acasă. În timpul corectării se are în vedere atât conţinutul, cât şi forma 

compunerii. În legătură cu conţinutul, se urmăreşte :      

- respectarea temei date şi felul în care aceasta a fost dezvoltată;     

- respectarea planului de idei;          

- stabilirea părţilor compunerii şi marcarea acestora cu alineate;     

- folosirea cuvintelor şi expresiilor date;        

- corectitudinea datelor şi informaţiilor adunate anterior.      

În ceea ce priveşte forma, se are în vedere ca :       

- părţile compunerii să dezvolte întocmai ideile date;      

- să se realizeze legături logice între propoziţii;       

- să se respecte semnele de ortografie şi punctuaţie, aşezarea în pagină, scrierea titlului, 

folosirea alineatului, locul liniei de dialog.        

Dacă se întâlnesc greşeli, acestea se taie cu roşu şi se scrie corect deasupra. Corectarea 

trebuie să aibă un caracter stimulativ, în aşa fel încât elevul să nu aştepte momentul cu spaimă, ci cu 

interes, iar observaţiile făcute să-l îndemne la noi performanţe.     

 Evaluarea capacităţilor creative ale elevilor în cadrul orelor de limbă română, înbracă forme 

diverse, în funcţie de imaginaţia şi priceperea învăţătorului, de măiestria cu care acesta realizează 

demersul didactic. Comparându-se rezultatele obţinute de elevi cu obiectivele urmărite, se poate 

aprecia eficienţa metodelor şi proceselor folosite, determinându-se astfel preocuparea pentru 

optimizarea procesului de predare-învăţare. Aceasta întrucât şcoala reprezintă principalul factor 

care cotribuie major la valorificarea creativităţii potenţiale a elevilor şi la stimularea înclinaţiilor lor 

creative.    

În studiile cu caracter practic-aplicativ, orientate în direcţia proiectării strategiilor şi 

modalităţilor de stimulare a conduitelor creatoare, se pune accentul în activităţile instructiv-

educative nu atât pe găsirea unor metode de lucru care ar putea aluneca în rutină, cât pe promovarea 

unor relaţii didactice de colaborare, pe asigurarea unui climat psiho-social favorabil bunei 

conlucrări, pe stimularea eforturilor elevilor, a dorinţei acestora de a aduce cotribuţii proprii la 

introducerea şi studierea noului, de a fi originali şi inventivi.     

 În cadrul cercurilor fanteziei, copiii îşi dau frâu liber imaginaţiei creatoare emiţând idei 

originale, uneori surprinzătoare pentru vârsta lor, de unde se poate deduce faptul căci creativitatea 

se poate manifesta la orice vârstă. Mai multe studii menţionează între factorii intelectuali ai 

creativităţii sensibilitatea faţă de probleme, fluiditatea sau asociativitatea gândirii, flexibilitatea 

înţeleasă ca o capacitate de a da o mare varietate de răspunsuri anumitor probleme, originalitatea, 

capacitatea analitică, aptitudinea de a abstractiza şi de a sintetiza. Dotat cu gândire şi imaginaţie, 

omul este în aceeaşi măsură robul şi stăpânul propriilor sale creaţii. Există în fiecare un potenţial 

creativ general şi anumite abilităţi creative care ţin mai ales de dimensiunile constructive ale 
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aptitudinilor, dar şi de dimensiunile valorice ale personalităţii. Acest potenţial latent, dacă este 

exersat şi educat, poate fi valorificat la maximum, concretizat şi obiectivizat în diverse domenii ale 

activităţii umane, în diverse produse noi, originale.     

 Imaginaţia se defineşte ca fiind procesul psihic al cărui rezultat îl constituie obţinerea unor 

reacţii, fenomene psihice noi pe plan cognitiv, afectiv sau motor (Andrei Cosmovici). Imaginaţia 

intervine nu numai în poezie sau în pictură, ci şi în matematici sau chiar în activităţi organizatorice. 

De aceea este imperios necesar găsirea acelor căi pentru favorizarea dezvoltării ei încă de la cele 

mai fragede vârste.     

Procesul de generare prin imaginaţie a noului implică interacţiuni cu toate componentele 

sistemului psihic uman, cum ar fi : dorinţele, aspiraţiile, profunzimea înţelegerii, orientările 

dominante, trăirile profunde ale evenimentelor, experienţa proprie de viaţă, dinamica 

temperamentală, într-un cuvânt, întreaga personalitate. Se pot detaşa unele scheme operatorii sau 

procese procesului imaginativ :      

Aglutinarea constă într-o nouă organizare mentală a unor părţi uşor de identificat şi care au 

aparţinut unor lucruri, fiinţe, fenomene obişnuite, etc. Acest procedeu a fost larg utilizat în 

mitologie, creându-se imaginea sirenei, centaurului, etc. Astăzi este folosit în creaţia tehnică 

(robotul casnic, radiocasetofonul, etc).      

Amplificarea şi diminuarea se referă la modificarea proporţiilor, a dimensiunilor unei 

structuri iniţiale, obţinându-se un nou efect. A fost folosită în creaţiile literare pentru copii (ex. 

Setilă, Flămânzilă, ş.a.), în literatura SF (ex. extratereştrii) şi în tehnică, mai ales în direcţia 

miniaturizării aparaturii electronice cu păstrarea calităţilor funcţionale (ex. minitelevizor, 

minicalculator).         

Multiplicarea sau omisiunea constau în modificarea numărului de elemente structurale, 

păstrându-le identitatea acestora. Un asemenea procedeu a stat şi la baza unor creaţii celebre ale lui 

Brâncuşi (ex. „Coloana infinutului”, „Masa tăcerii”). În tehnică un asemenea procedeu se identifică 

în construirea rachetei cosmice cu mai multe trepte. Omisiunea poate fi procedeu în crearea 

personajelor mitologice (cea a Ciclopului).   

Diviziunea şi rearanjarea pot fi aplicate independent sau în corelaţie asupra aceloraşi 

elemente iniţiale. De multe ori se porneşte de la o realitate existentă, se caută criterii noi de grupare 

şi pe aceeaşi bază, se pot face diviziuni multiple, unele dintre acestea având corespondent în 

realitate, altele fiind un proiect nou.     

Adaptarea are aplicabilitate şi în artă şi în tehnică. Constă în aplicarea unui obiect, aunui 

element sau a unui principiu funcţional într-o nouă situaţie.     

Substituţia constă în înlocuirea într-o structură existentă a unui element sau a unei funcţii, a 

unei substanţe, etc. În tehnica modernă se fac frecvente înlocuiri ale unor materiale tradiţionale cu 

altele cu calităţi superioare şi mai puţin costisitoare.    

Modificarea presupune păstrarea unor elemente ale structurilor cunoscute şi schimbarea 

altora, obţinându-se efecte noi. În domeniul industriei bunurilor de larg consum se aplică frecvent 

schimbarea formei, volumului, culorii.      

Schematizarea este foarte mult utilizată în proiectare tehnică, în arhitectură, grafică, etc. 

Esenţa acestui procedeu constă în selecţia numai a unor însuşiri şi omiterea cu bună ştiinţă a 

celorlalte. Schiţa-robot a unei persoane are la bază un asemenea procedeu.    

 Tipizarea este folosită în creaţia literară cu deosebire şi presupune identificarea generalului 

şi apoi transpunerea lui într-un produs nou care îmbină, în manieră autentică, generalul cu 

particularul. Un personaj literar tipic, o situaţie tipică sunt produsepe baza unor astfel de procedee.

 Analogia a stat la baza multor inovaţii şi invenţii în tehnică şi a multor descoperiri în ştiinţă. 

Ea are la bază identificarea unor elemente comune şi a celor necomune la două serii de obiecte sau 

fenomene, unele dintre acestea fiind bine cunoscute iar celelalte numai parţial ştiute, dar pe baza 

elementelor comune  putându-se investiga şi ceea ce este încă necunoscut şi mai greu accesibil. 

 Empatia este aplicabilă în artă, tehnică, educaţie, ş.a.. Ea este o transpunere imaginară în 

plan perceptiv, intelectual, afectiv, în altceva, acest altceva putând fi o persoană, dar şi un obiect, un 

fenomen, etc., facilitând descoperirea de noi aspecte şi înţelesuri. Ea are un loc deosebit în creaţia 
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actoricească, dar şi în activitatea educatorului. Manifestând empatia faţă de elevi, cadrul didactic 

reuşeşte să înţeleagă mai bine, să găsească cea mai accesibilă formă de predare a cunoştinţelor, să 

aleagă cea mai bună formă de ajutor pe care le-o poate da.      

 Toate acestea pot constitui reale puncte de reper în elaborarea unor strategii de dezvoltare a 

potenţialului creativ al elevilor. În sprijinirea procesului de învăţare se pot încuraja, de asemenea :

 - interpretarea, redefinirea şi reformularea de către elevi a unor concepţii, fenomene, procese 

cu ajutorul cuvintelor proprii;        

- imaginarea şi realizarea de scheme, modele materiale sau ideale;     

- efectuarea de exerciţii de rescriere a unor mesaje, compoziţii, povestiri în diferite forme, de 

exemplu modificarea condiţiilor de desfăşurare a acţiunilor sau a finalului.  

Exemple de itemi : Autorul oferă nuvelei „Două loturi” de I. L. Caragiale, două variante de 

final. Imaginaţi voi alt final care vi se pare potrivit întâmplării relatate. Sau : Realizaţi planul unei 

schiţe care să aibă titlul  Noroc şi ghinion.    

- efectuarea de exerciţii de ilustrare a unor poveşti, povestiri, poezii prin imagini, scheme şi 

desene;             

- elaborarea de texte şi compuneri literare pornind de la unele cuvinte date;    

- compunerea de versuri şi poezii pe anumite teme impuse sau pe teme alese de elevi; 

 - efectuarea de exerciţii de predicţie, pornind de la anumite informaţii;    

- interpretarea unui text dramatic care să ofere şansa pătrunderii în universul textului şi în 

psihologia personajelor;          

- alcătuirea unei compoziţii dramatice originale, pornind de la intriga comediei;   

- realizarea jocului de rol, care are menirea de a-i face pe elevi să înţeleagă şi să aprecieze 

un text valoros.         

 Creativitatea reprezintă o adevărată provocare şi problemă care necesită abordări multiple 

interdisciplinare prin care să se urmărească dezvoltarea laturii practice a personalităţii copilului, să-l 

apropie mai mult de muncă, de studiu, de viaţa socială, la alegerea potrivită a carierei, contribuind 

în acelaşi timp la îmbogăţirea, aprofundarea şi consolidarea cunoştinţelor însuşite de-a lungul 

procesului instructiv-educativ, constituind în acelaşi timp un mijloc de aplicare în practică a unora 

dintre aceste cunoştinţe. 
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CONTRIBUŢIA JOCULUI DIDCTIC  

LA DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII VERBALE  
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În învăţământul primar, unde se pun bazele deprinderii de muncă intelectuală, jocurile 

didactice oferă un cadru propice pentru învăţarea activă, participativă, stimulând în acelaşi timp 

iniţiativa şi creativitatea elevilor. 

Ca una dintre cele mai caracteristice activităţi ale copilului, jocul didactic, în varietatea  

formelor lui (sub aspectul conţinutului şi al evoluţiei) este astăzi tot mai mult valorificat din punct 

de vedere pedagogic, în intenţia de a imprima un caracter mai viu şi mai atrăgător activităţilor 

şcolare în care acesta este integrat. 

Pedagogia modernă nu atribuie jocului doar o semnificaţie funcţională, ca în trecut, de 

simplu exerciţiu pregătitor şi util dezvoltării fizice, ci una de asimilare a realului la activitatea 

proprie a copilului, motiv pentru care a devenit astăzi una dintre principalele metode active, extrem 

de eficace în munca instructiv-educativă cu şcolarii mici. În acest sens sunt actuale şi astăzi ideile 

marelui pedagog Jean Piaget care remarca că „toate metodele active de educaţie a copiilor mici cer 

să li se furnizeze acestora un material corespunzător, pentru ca, jucându-se ei să reuşească să 

asimileze realităţile intelectuale, care, fără acesta rămân exterioare inteligenţei.” 

Jocul didactic imprimă activităţii didactice un caracter mai viu şi mai atrăgător, aduce 

varietate şi o stare de bună dispoziţie, de divertisment şi de destindere, ceea ce previne apariţia 

monotoniei şi a oboselii. Jocul facilitează  procesul de asimilare, fixare şi consolidare a 

cunoştinţelor, iar datorită caracterului său formativ, influenţează dezvoltarea personalităţii elevului. 

În activitatea  de joc se prefigurează conturarea atitudinilor pozitive faţă de muncă şi  necesitatea 

persuasiunii pentru obţinerea unor performanţe aşteptate. 

Jocul didactic utilizat în lecţie este o activitate de învăţare în scopuri şi sarcini instructiv-

educative bine determinate, cu un conţinut adecvat, care se realizează într-o formă plăcută. 

Urmărindu-se obiectivele curente ale lecţiei, (înţelegerea şi consolidarea cunoştinţelor, dezvoltarea 

competenţelor), prin jocurile care pot fi presărate în diverse  momente ale  acesteia, copilul este 

solicitat la acelaşi efort mintal pe care l-ar face într-o activitate obişnuită: să observe, să recunoască, 

să denumească, să explice, să aplice, să transforme, cu deosebire că, în joc, copilul efectuează 

aceste operaţii într-o formă plăcută, atractivă, mobilizându-şi toate resursele pentru îndeplinirea 

sarcinilor jocului. În situaţiile de joc, copilul realizează cea mai autentică învăţare, având impresia 

că se joacă. 

Nu orice activitate organizată într-o formă atractivă este joc. Pentru a deveni un joc, o 

activitate didactică trebuie să includă elemente de joc: surpriza, aşteptarea, întrecerea (individual 

sau pe echipe), care se realizează de multe ori prin mişcare sau mânuirea unor materiale: (jetoane, 

pe care sunt scrise cuvinte, silabe, propoziţii, diferite mascote, insigne etc.). Pentru ca jocul didactic 

să fie eficient şi să satisfacă exigenţele procesului de învăţământ, trebuie să predomine sarcina de 

învăţare, nu distracţia. Fiecare joc trebuie să aibă obiective bine precizate, să respecte structura sa 

specifică şi laturile sale constitutive, şi anume: sarcina didactică, regula jocului, acţiunea de joc 

(momente de surpriză, de întrecere etc.). 

Desfăşurarea jocului cuprinde mai multe momente şi de pregătirea acestora depinde reuşita 

demersului didactic şi atingerea scopului instructiv educativ propus: introducerea în joc (discuţii 

pregătitoare, anunţarea titlului şi a scopului acestuia, prezentarea materialului, explicarea şi 

demonstrarea regulilor jocului, executarea jocului de către elevi, încheierea jocului (evaluarea 

conduitei de grup sau individuale). 
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Având sarcini precise, o structură modernă şi dinamică, jocul didactic trebuie studiat cu 

multă atenţie înainte de a fi executat de către elevi, trebuie pregătit din vreme cu multă grijă, pentru 

a se asigura condiţiile bunei lui desfăşurări. Materialul necesar desfăşurării jocului didactic  trebuie 

pregătit în prealabil şi selecţionat în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, structura 

omogenă sau neomogenă a echipelor, natura jocului, sarcinile urmărite, rezultatele aşteptate etc. 

Cu deosebit succes se pot folosi jocurile didactice la orele de limba şi literatura română. 

Jocurile lexicale conduc la dezvoltarea, nuanţarea şi activizarea vocabularului elevilor,contribuie la 

ameliorarea greşelilor de exprimare, la dezvoltarea creativităţii verbale,la dezvoltare auzului 

fonematic şi nu în ultimul rând la dezvoltarea deprinderilor de citire corectă, conştientă şi expresivă. 

Spre exemplificare, voi propune câteva exemple de jocuri didactice folosite la clasa pe care 

o conduc şi care au fost apreciate de elevi. 

„Raza soarelui”: în punctul din mijloc unde se întâlnesc razele soarelui, se fixează o literă  

şi începând cu ea, elevii construiesc cuvinte. 

„Nu mă poţi schimba”: se dau cuvinte care citite invers, de la dreapta spre stânga, nu-şi 

schimbă sensul: cuc, potop, coc, lupul, tot, apa, sos, bob, anina, capac, dud etc. 

„Descoperă cuvântul ascuns”: se dau cuvinte care citite de la dreapta la stânga, capătă un 

alt sens inteligibil: ropot- topor, rama - amar, rac - car, cal - lac, dop - pod, mare - eram, sar - ras. 

„Schimbă-mă printr-o mutare”: găsirea unor cuvinte noi prin înlocuirea unei singure litere: 

orfan - organ, pui - pai, lac - rac, plată - plajă, erou - ecou, bancă - barcă, cuie - suie, viu - piu. Sau: 

găsirea unor cuvinte noi prin adăugarea unei litere în interiorul unui cuvânt: plată - plantă, cadă - 

caldă, stână - stâncă, stană - strană. 

„Din unul fac două”: transformarea unui cuvânt în două cuvinte diferite, prin adăugarea 

unei singure litere: armă – ar - măr, colac – cot - lac, iarbă – iar - băţ, tablou – tablă - ou. 

„ Uneşte silabele”: să formeze un cuvânt nou din ultima silabă a primului cuvânt şi prima 

silabă a ultimului cuvânt: nuca – nară - cana, mare – ceva - rece. 

„Cuvinte răstălmăcite”: separarea literelor unui cuvânt, pentru a forma mai multe cuvinte 

inteligibile: 

   aluat     -     a,   luat 

   armata  -    arma, ta 

   atenţie  -    a, ten, ţie 

   banchetă – ban, chetă 

În afara tendinţei de a da viaţă cuvintelor, includerea lor în propoziţii vizează două aspecte: 

însuşirea conştientă şi capacitatea de operare cu cuvintele, pe de o parte şi sesizarea schimbărilor pe 

care le suferă acestea, în funcţie de contextul în care se includ, pe de altă parte. Căutând expresia 

potrivită, elevii îşi însuşesc nuanţele diverse, dar au posibilitatea să observe că, un cuvânt greşit 

utilizat, modifică sensul textului şi că termenii trebuie aleşi în consens cu acesta. Pentru îmbogăţirea 

vocabularului, dezvoltarea spiritului de observaţie, dar mai ales a aptitudinilor creatoare ale elevilor, 

se poate folosi „Jocul însuşirilor”: Cum este floarea?, Cum este cerul? Cum este iarna? Etc. 

 Acest joc poate contribui şi la familiarizarea  cu noţiunea de adjectiv la clasa a III-a. Prin 

aceste jocuri elevii descoperă diferitele semnificaţii şi nuanţe ale aceluiaşi cuvânt. De exemplu, 

cuvântul „iute”, are o altă semnificaţie în combinaţie cu „om”, „cal”, „apă”, „vânt”. Astfel, un „om 

iute” poate fi sprinten, vioi, ager, agil, isteţ, pe când o „apă iute” poate fi năvalnică, sălbatică, 

tumultoasă, nestăvilită, nepotolită, deci caracteristici diferite de atributele unui om iute.  

Jocurile „Sinonime/ Antonime prinse-n rime” contribuie foarte mult la dezvoltarea 

creativităţii verbale a elevilor. Exemple: 

 Musafirul  

Avem acasă-un musafir, 

Şi sunt extrem de încântat, 

Căci luni şi săptămâni în şir,  

N-am mai avut un invitat. 

Sinonimele, antonimele omonimele, cuvintele polisemantice, conferă limbajului nu numai 

bogăţie şi varietate, dar şi sensibilitate şi expresivitate. 
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„Cvintetul” poate fi folosit şi ca joc didactic, mai ales la orele de literatură, unde imaginaţia 

copiilor poate să prindă aripi spre laturi mai subtile ale creativităţii. Spre exemplificare, am ales un 

cvintet alcătuit la predarea textului „Moştenirea urmaşilor”, de Petru Dumitru Popescu, manual 

pentru clasa a II-a, autori Tudora Piţilă şi Cleopatra Mihăilescu: 

„Mihai Viteazul, 

Curajos, neînfricat, 

Luptând, învingând, unind, 

Suntem mândri de tine, 

Revino!” 

Folosirea jocului didactic la limba şi literatura română are rolul de a înlătura barierele 

emotivităţii sau ale neîncrederii în sine, mai ales în situaţiile în care, dirijaţi corespunzător, elevii 

pot deveni ei înşişi creatori de jocuri. Din lipsă de cuvinte, aşa cum spunea atât de frumos Lucian 

Blaga, copilul vorbeşte în metafore. Prin analogie, pentru a se elibera din atmosfera de rigiditate a 

conţinuturilor, copiii se refugiază în joc, jocul fiind de fapt, cea mai complexă şi mai serioasă 

activitate a copilului. 

    Prin urmare, jocurile didactice au drept scop, pe de o parte, instruirea copiilor într-un 

domeniu al cunoașterii, iar pe de altă parte, sporirea interesului pentru activitatea respectivă, prin 

utilizarea unor elemente distractive caracteristice jocului, facilitează atingerea scopului formativ-

educativ urmărit și, împreuna cu celelalte activități frontale, exercită o puternică influenţă asupra 

copilului în vederea pregătirii sale pentru obiectul limba şi literatura română. 

    Subliniind valoarea cognitivă a jocului, Ioan Cerghit susţine că prin el „copilul... 

imaginează, recreează o lume reală în scopul de a cunoaşte mai bine, de a-şi lărgi orizontul, de a-şi 

forma anumite deprinderi.” 

    Ceea ce caracterizează în esenţă jocul didactic este faptul că îmbracă învăţarea în haina 

ludicului şi asigură un pronunţat caracter formativ. 
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Creativitatea este proprie tuturor indivizilor umani, în special copiilor, în condiţii normale de 

dezvoltare. Astfel, fiecare copil dispune de un pontenţial creativ, adică de anumite trăsături sau 

însuşiri favorizante actului creator. Deosebirile se exprimă prin intensitatea cu care se manifestă 

acest potenţial şi prin domeniul în care se aplică. 
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În abordarea şi caracterizarea fenomenului creaţiei , S.E. Gollan identifică patru categorii de 

criterii : 

 Performanţa creatoare efectivă/produsul creativ; 

 Procesul creativ; 

 Persoana creatoare; 

 Potenţialul creativ. 

Având în vedere opiniile celor mai mulţi pedagogi, putem defini creativitatea ca fiind: 

aptitudinea sau capacitatea de a produce ceva nou şi de valoare, procesul prin care se realizează 

produsul şi orice rezolvare de probleme noi. 

În orele de limba şi literatura română, lucrul creativ este important pentru că dezvoltă 

abilitatea elevilor de a gândi creativ şi de a rezolva probleme ; creşte motivaţia elevului pentru 

activitatea şcolară , oferă elevului oportunitatea de a-şi explora sentimentele şi de a-şi dezvolta 

abilităţi de comunicare şi exprimare personală. 

Actul de creaţie nu urmează niciodată un plan , o schemă fixă, aşa încât nici nu este uşor de 

planificat. Putem începe cu modelarea şi regândirea activităţii instructiv – educative , fără să uităm 

că unul din factorii care pot stimula creativitatea este cadrul didactic ; un învăţător creativ va forma 

elevi creativi. 

Este de mult recunoscut faptul că fieccare copil normal se naşte cu un anumit potenţial 

creativ. Acest potenţial se pierde dacă nu este stimulat şi educat. Creativitatea fiecăruia se manifestă 

într-un mod unic, fiind în primul rând abilitatea de a vedea lucrurile într-o lumină nouă , de a sesiza 

o problemă acolo unde alţii nu cred că există şi a descopri soluţii efective la aceste probleme. Jocul 

pune la îndemâna copilului posibilitatea dezvoltării acestor abilităţi, ajutându-l să se dezvolte. 

Jocul creativ este caracterizat de prezenta anumitor însuşiri, considerate adevărate căi de 

stimulare a creativităţii copilului: 

 Relaxarea controlului exercitat de adult , astfel încât sponteneitatea şi încrederea în sine 

să se poată manifesta ca elemente esenţiale ale spiritului creativ; 

 Perseverenţa întreaga energie creatoare a copilului se concentrează asupra îndeplinirii 

complete a obiectivului jocului, efortul acompaniindu-i activitatea; 

 Toleranţa la greşeală copiii caută soluţii şi răspunsuri sau căi de a-şi desfăşura activitatea 

de joc , acceptând şi ideea că nu există un singur răspuns corect; 

 Crearea unei atmosfere creative, lipsite de rigiditate , susţinută de capacitatea sau de 

posibilitatea de a utiliza materiale diverse într-o multitudine de situaţii inedite; 

 Rezolvarea de probleme, bazată pe încurajarea copiilor de a rezolva fiecare situaţie într-o 

varietate de moduri , verificând apoi vabilitatea acestora. 

Învăţarea creativă este un deziderat general, compunerile constituind doar o modalitate de 

reflectare , ce presupune o serie de cerinţe specifice: 

 Cadrul didactic trebuie să insufle elevilor , prin modul de prezentare a informaţiilor , prin 

stilul său de gândire , prin specificul solicitărilorformulate pentru elevi , o atitudine şi un stil de 

gândire creator liber, independent; 

 A stimula , a orienta şi a incita gândirea elevilor spre nou , spre neexplorat; 

 Asigurarea unei atmosfere persimiste care să ofere elevilor acel climat optim pentru 

manifestarea liberă, spontană, fără frica de a greşi, de a primi sancţiunea, aprecierea critică 

imediată, crearea unei atmosfere de explorare independentă, încrezătoare şi netulburată; 

 Direcţiunea potenţialului creativ al elevilor spre acele zone în care ei au şansele cele mai 

mari de manifestare eficientă, de realizare efectivă; 

 Cultivarea încrederii în sine , încurajarea efortului creator al elevilor încă de la primele lor 

manifestări; 

 Activismul permanent al gândirii ce nu poate fi un stil obositor, ci un efort intelectual ce 

produce satisfacţie , contribuie la dezvoltarea spiritului de iniţiativă, la formarea abilităţii de a 

aborda problemele ăntreprinzător şi dinamic; 
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 Cultivarea unei atitudini specifice faţă de risc , oamenii obişnuiţi devin anxioşi şi nesiguri 

în faţa noului, în timp ce în creaţie, riscul temporar , dezordinea şi ambiguitatea crează tensiuni 

intelectuale. 

Compunerile şcolare constituie o modalitate eficientă de a stimula creativitatea elevilor sau , 

mai bine spus , de a stimula capacitatea de exprimare a creativităţii sale. 

I.Cerghit arată că sinectica este o ,, metodă prin excelenţă de exersare şi educare a 

creativităţii’’. Asemănătoare brainstormingului, dar eficace, sintetica ,, se bazează pe utilizarea 

metaforelor şi analogiilor în favoarea inlesnirii înţelegerii situaţiei problematice, astfel încât 

neobişnuitul să devină familiar, iar obişnuitul să apară ca ceva straniu, ciudat. În acest sens este 

centrată pe dezvoltarea fanteziilor elevilor, considerată ca fiind hotărâtoare în afirmarea creativităţii. 

După enunţarea temei şi a sarcinii de lucru , cadul didactic , propunând rezolvarea unei 

probleme noi, neîntâlnite, li se vor solicita elevilor pe rând: 

 Trimiterea la cunoştonţe din alte domenii; 

 Trimiteri la experienţa personală; 

 Trimiteri la soluţii artistice , făcându-se apel la imagini , simboluri, cuvinte, sintagme; 

 Trimiteri şocante fanteziste , care contravin experienţei , legilor, perceptelor. 

Apoi, problema nou se transformă în ceva familiar , pentru ca acest aspect să fie transformat 

în ceva straniu, solicitând noi soluţii , inedite, care vor fi dezbătute. 

Dintre obiectivele vizate de antrenamentul creativ exemplific: 

 Dezvoltarea capacităţii de a comunica , manifestând interes pentru folosirea corectă a 

elementelor de limbaj învăţate; 

 Formarea obişnuinţei elevilor de a-şi exprima primele răspunsuri /idei care le vin în minte 

despre subiectul propus; 

 Formarea deprinderii de a asculta cu atenţie şi de a valorifica şi dezvolta soluţiile 

celorlalţi , acceptând colaborarea cu membrii grupului; 

 Cultivarea spontaneităţii şi independenţei; 

 Formarea la copii a unor procedee de investigare a realităţii şi de interpretare a 

informaţiilor; 

 Însuşirea principalelor procedee imaginative; 

 Dezvoltarea gândirii divergente şi convergente , laterale şi analogice; 

 Formarea sensibilităţii faţă de activitatea de căutare a elementelor esenţiale ascunse din 

fapte/ fenomene şi a receptivităţii faţă de probleme; 

 Formarea obişnuinţei de a verifica propriile soluţii; 

 Formarea şi dezvoltarea obişnuinţei de a utiliza analogiile cele mai neobişnuite în care 

sunt implicaţi ; 

 Formarea unor mecanisme de autoapărare la frustare şi de învingere a timidităţii. 

Exemple de activităţii de învăţare prin care se stimulează creativitatea : 

1. Formulează trei întrebări la care ţi-ai dori să-ţi răspundă un personaj din operă. 

2. Găsiţi minimum cinci utilizări ale creionului / unei coli de hârtie, cretei. 

Exemplu pentru creion : ca instrument de scris pentru desen/grafică, pentru însemnat în 

tâmplărie , ca semn de carte, ca element de decor , ca atelă pentru o aripă,pentru utilizarea unui plan 

înclinat. 

3. Povestiţi ce credeţi că s-ar întâmpla dacă : 

 Personajele şi-ar fi putu citi unul altuia gândurile; 

 Eroii ar fi avut telefoane mobile; 

 Personajele ar fi putut să se transforme ; 

 Râul ar fi fost imediat pedepsit; 

 Opera nu ar fi avut un final fericit. 

4. Organizaţi pe grupe eterogene de câte 4 , 5 elevi , aceştia vor primi câte o sarcină . 

Câştigă grupa care găseşte cele mai multe însuşiri ( într-un timp precizat). 

Grupa 1 : Găsiţi cât mai multe însuşiri potrivite pentru substantivul ,, pădure’’; 
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Grupa 2 : Găsiţi cât mai multe însuşiri potrivite pentru substantivul ,, munte’’; 

Grupa 3 : Găsiţi cât mai multe însuşiri potrivite/ adjective pentru substantivul ,,vulpe’’; 

 Grupa 1 : Găsiţi cât mai multe însuşiri potrivite pentru substantivul ,, câmpie’’; 

5. Imaginează-ţi că lucrurile se comportă ca fiinţele. Ce pot face ele ? 

Exemplu : valurile : plâng, se joacă , se retrag, şoptesc. 

6. Cum ar fi .........................? (cerul , râul , gândul, natura). 

Exemple de jocuri prin care se stimulează creativitatea : 

Ce cuvinte au legătură cu .............. 

Se solicită elevilor enumerarea cuvintelor care au legătură cu anumit cuvânt dat. 

Enumerarea va fi urmată de realizarea unor hărţi mentale(metoda ciochinelui) cu ajutorul acestor 

cuvinte , întâi frontal, apoi în grupe sau individual. Posterele cu hărţi mentale pot fi afişate în clasă 

şi văzute de copii într-un ,, tur de galerie’’. Se dezvoltă gândirea laterală şi analogică. 

Perechi amuzante 

Se cere găsirea unor perechi de cuvinte/sustantive care au formă asemănătoare şi dau 

impresia că fac parte din aceeaşi familie de cuvinte. 

Exemplu: lup-lupă , cocoş-cocoaşă ; ciob – cocioabă ; par – pară . 

Se dezvoltă flexilbilitatea şi gândirea devergentă. 

Jocul întrebărilor 

Se cereformularea a cât mai multor întrebări referitoare la un obiect cunoscut sau la o 

imagine. Exemple: foc, stele ,aer, ocean. 

Jocul preia proba de tip problematic şi urmăreşte dezvoltarea flexibilităţii şi fluenţei gândirii 

, precum şi a gândirii laterale. 

Jocul însuşirii neobişnuite  

Se urmăreşte găsirea unui număr cât mai mare de adjective care arată însuşiri neobişnuite ce 

pot fi asociate unor substantive. Se insistă pe crearea unor imagini artistice şi asupra 

personificărilor, urmărindu-se sesizarea unor elemente ascunse, dar esenţiale. 

 Ce aş face dacă aş fi ...? 

 Se cere elevilor să-şi amintească o poveste sau un basm şi li se sugerează să interpreteze 

rolul în locul personajului, să se indentifice cu personajul. Fiecare copil va repovesti povestea din 

acest punct de vedere, având voie să modifice fapte / evenimente după cum crede că ar fi reacţionat 

în respectivul moment după stările lui sufleteşti. Copiii pot însoţi povestea cu mişcare, gesturi, paşi 

de dans. Se cultivă capacitatea empatică. 

Copilăria este perioada magică în care imaginaţia copilului nu cunoaşte limite. Copiii 

creativi văd lumea ca o infinitate de posibilităţi şi aventuri, ei se pot imagina cu uşurinţă că sunt 

prinţi, prinţese, piraţi, că au un viitor fără limite şi restricţii.  

Putem spune aşadar că trebuie încurajată şi cultivată creativitatea prin respectul de sine, ea 

nu este doar un har dăruit de Dumnezeu unui anumit savant, scriitor , muzician etc., ci este însăşi 

exprimarea de sine a fiinţei umane, în orice domeniu se manifestă 
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CUNOAŞTEREA MEDIULUI -  

MODALITĂŢI DE ABORDARE INTEGRATĂ 

 

 

                                                                      Prof. înv. primar FLORENŢA-IULIA DUMITREL  

Liceul tehnologic “Nicolae Dumitrescu “Cumpăna 

 

 

  Schimbǎrile produse în cadrul societǎţii la trecerea în noul mileniu au generat modificări 

şi în domeniul educaţiei, care nu putea sǎ rǎmânǎ pasivǎ la provocǎrile lansate în toate sferele 

existenţiale. 

Având în vedere că problemele concrete de viaţă pe care trebuie sǎ le rezolvǎm în fiecare zi 

au un caracter integrat, soluţionarea lor, indiferent că acestea au un grad mai mic sau mai mare de 

complexitate, implică apelul la cunoştinţe, deprinderi, competenţe care nu pot fi încadrate în cadrul 

strict delimitat al unui obiect de studiu sau altul. 

Sistemele educaţionale contemporane fac posibilǎ definirea unor noi paradigme acordându-

se o atenţie crescândǎ modelelor de abordare a instruirii. Astfel, se realizeazǎ o trecere de la 

modelul monodisciplinar ca generator al unei instruiri segmentate, pe compartimente distincte, 

disjuncte, în care transferul este favorizat de operarea cu structuri foarte clar delimitate situate în 

interiorul „teritoriilor” disciplinare, la modele de tip transdisciplinar / integrat a predǎrii-învǎţǎrii-

evaluǎrii.  

La nivel curricular, integrarea înseamnă stabilirea de relaţii clare între cunoştinţele, 

capacităţile, competenţele, atitudinile şi valorile care aparţin unor discipline şcolare distincte. 

Shoemaker subliniază că prin abordarea integrată educaţia este astfel organizată încât 

traversează barierele obiectelor de studiu, aducând împreună diferitele aspecte ale curriculum-ului, 

în asociaţii semnificative care să se centreze pe arii mai largi de studiu. Predarea şi învăţarea sunt 

văzute într-o perspectivă holistă, reflectând lumea reală, care este interactivă. 

Integrarea are mai multe niveluri, corespunzătoare paşilor spre transdisciplinaritate: 

- transdisciplinaritatea reprezintă gradul cel mai elevat de integrare al curriculum-ului. 

Abordarea integrată la acest nivel se realizează prin fuziune adică renunţarea completă la limitele 

disciplinelor de studiu implicate.Transdisciplinaritatea încorporează mai multe niveluri de 

intervenţie educativă.  

B. Niculescu arată că ,,disciplinaritatea, pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea şi 

transdisciplinaritatea sunt patru săgeţi ale unuia şi aceluiaşi arc: al cunoaşterii”. 

- pluridisciplinaritatea sau multidisciplinaritatea se referă la faptul că o temă aparţinând unui 

anumit obiect de studiu este supusă analizei din perspectiva mai multor discipline, acestea 

rămânând nealterate ca structură şi menţinându-se independente între ele. Abordarea integrată la 

acest nivel se realizează printr-o corelare a demersurilor mai multor discipline, în vederea 

clarificării unei probleme din mai multe unghiuri. 

•  interdisciplinaritatea presupune o intersectare a diferitelor arii curriculare. În urma acestei 

intersectări pot lua naştere diferite obiecte de studiu. Abordarea integrată la acest nivel se realizează 

prin ignorarea limitelor stricte ale disciplinelor, căutând teme comune diferitelor obiecte de studiu, 

care pot duce la realizarea obiectivelor învăţării la un grad mai înalt. 

Abordarea integrată are două dimensiuni: 

- integrarea orizontală - reuneşte într-un ansamblu coerent două sau mai multe obiecte de 

studiu, aparţinând unor arii curriculare diferite; 

- intregrarea verticală- reuneşte două sau mai multe obiecte de studiu din aceeaşi arie 

curriculară. 

Cunoaşterea mediului nu trebuie să reprezinte doar o alăturare de teme din domeniile: 

biologie, fizică, chimie sau geografie într-un recurs la disciplina similară ce se preda în deceniile 

trecute, ci abordarea lor într-o manieră integrată mai apropiată, modului în care copilul percepe 

mediul. Un copil nu vede în jurul său fenomene şi procese biologice, fizice, chimice sau socio-
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culturale ale comunităţii în care trăieşte, ci vede ansamblul şi complexitatea mediului cu ale cărei 

probleme înţelegerea sa este confruntată. 

Una dintre finalităţile disciplinei Cunoaşterea mediului trebuie să fie aceea de a ajuta la 

integrarea conştientă a copilului în mediul natural, social şi cultural, de a-l pregăti adecvat în 

demersul adaptării sale la o societate tehnologizată. Este prima treaptă în formarea pregătirii 

ştiinţifice şi tehnologice a copilului, fundamentul dezvoltării sale în cadrul ştiinţelor naturii şi mai 

apoi în studiul unor discipline fundamentale ca: biologia, chimia, fizica, geografia şi disciplinele 

tehnologice. 

În continuare mă voi referi la abordarea integrată la disciplina Cunoaştera mediului. 

Curriculum-ul de Cunoaşterea mediului este structurat astfel încât permite variate legături între 

domeniile recunoscute sub denumirea de ştiinţe ale naturii (este vorba de biologie, fizică, chimie), 

dar şi între acestea şi alte domenii din curriculum-ul învăţământului din ciclul primar.  

Propun un model de aplicaţie a abordării integrate de tip vertical, la nivel interdisciplinar: 

Evidenţierea experimentală a fenomenelor de condensare, evaporare, din cadrul unităţii de învăţare  

Vremea - clasa  I. 

Detaliere a activităţii de învăţare - Evidenţierea experimentală a fenomenelor de condensare, 

evaporare; 

Activitatea se desfăşoară experimental. Captarea atenţiei elevilor poate fi realizată cu 

ajutorul experimentului 1.  

 Experiment 1: Învăţătorul toarnă făină albă într-o tavă sau cutie de carton astfel încât 

grosimea stratului de făină să aibă 2 cm. Se nivelează suprafaţa făinii cu un cuţit şi apoi se lasă afară 

în ploaie 2-3 minute. După scurgerea timpului, în clasă, făina este turnată în sită şi cernută. Ceea ce 

rămâne în sită este un conţinut cu picături de ploaie conservate, care pot fi observate de elevi. 

Pentru o mai bună observare conţinutul rămas în sită va fi pus pe coli de hârtie colorată. Învăţătorul 

va solicita răspunsurile: Ce formă au picăturile de ploaie ? Cât de mari sunt picăturile de ploaie ? 

Toate picăturile de ploaie sunt la fel ? 

Experiment 2: În fiecare grup de 3-4 elevi învăţătorul va pune sub un borcan o ceaşcă cu apă 

fiebinte. Elevii vor primi ca sarcină observarea apariţiei de picături pe pereţii borcanului. 

Învăţătorul va explica condensarea ca formare a picăturilor de apă din aburi. 

Experiment 3: Elevii vor pune apă în farfurioare întinse pe care le vor plasa la lumină pe 

pervazul ferestrelor. După câteva zile apa va dispărea. Învăţătorul va cere elevilor răspunsuri pentru 

întrebarea “Ce s-a întâmplat cu apa ?” Răspunsul corect va fi: apa s-a evaporat. 

Concluzie: activitatea de învăţare propusă este un exemplu simplu de integrare între 

biologie, fizică şi chimie, pornind de la experimente simple şi fără a fi necesară definirea 

domeniilor individuale. O schemă simplă de integrare este dată în figura următoare, în care 

posibilităţile de integrare evidenţiate sunt mult mai largi: 

             Chimie                                                                    Fizică 

-Dizolvarea                                                   -Stări de agregare 

                                                                          -Căldură 

                                                                          -Lumină 

                                                                          -Evaporare 

                                                                          -Condensare 

 

  Cunoaşterea mediului          

- Unitatea de învăţare :Vremea 

- Activitatea de învăţare: Evidenţierea experimentală a fenomenelor de condensare, 

evaporare 

 Biologie 

- Factori de mediu; variaţii - efecte 

- Resurse naturale 

- Conservarea mediului 
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Alte posibilităţi de integrare se pot realiza între teme din cadrul Cunoaşterii mediului şi 

domenii din alte arii curriculare. Două exemple de acest fel sunt date în continuare pentru clasa a II-

a. O astfel de abordare permite tratarea unei teme în cadrul mai multor discipline, din unghiurile de 

vedere şi cu instrumentele disciplinelor respective - este vorba despre integrarea orizontală. Tratarea 

unei teme în această manieră va produce o învăţare eficientă, prin realizarea mai multor conexiuni şi 

posibilităţi de accesare a informaţiei. 

Abordarea interdisciplinară – clasa I 

Cunoaşterea mediului: Activitatea propusă- Vremea 

- Înregistrarea schimbărilor meteorologice utilizând simboluri/desene; 

- Estimări ale factorilor meteorologici: viteza vântului, acoperirea cerului cu nori, 

intensitatea luminii Soarelui, Calendar al naturii; 

Abilităţi practice: Aplicaţii                        

- Utilizarea şi / sau confecţionarea instrumentelor de măsurare a unor schimbări 

meteorologice: morişca de vânt, pluviometru etc. 

Limbă şi comunicare: Aplicaţii 

- Povestiri despre schimbările naturii pe parcursul celor patru anotimpuri, poveşti, poezii şi 

ghicitori despre efectele schimbărilor vremii de-a lungul anului, poveşti din ţările calde şi ţinuturile 

polare; 

- Alcătuirea unor dialoguri,  pe baza caracteristicilor vremii din ţările calde şi ţinuturile 

polare; 

Educaţie plastică: Aplicaţii 

- Reprezentarea formelor unor fenomene meteorologice, fulgii de nea, picături de ploaie, 

ţurţuri prin desen, modelaj; 

- Reprezentarea naturii în timpul unui anotimp; 

     Educaţie fizică: Aplicaţii 

- Mişcări care sugerează elemente ale vremii; 

Matematică: Aplicaţii 

- Măsurarea cu mijloace nestandard a cantităţilor de precipitaţii căzute în diferite zone; 

- Jocuri didactice, folosind date despre vreme; 

- Rezolvarea unor probleme conţinând date legate de tema integratoare; 

- Crearea unor probleme legate de tema integratoare; 

Abordarea interdisciplinară – clasa a II-a 

Cunoaşterea mediului: Activitatea propusă – Tema ,,Pădurea”. Aplicaţii 

- Colecţionarea unor informaţii ştiinţifice despre pădure apelând la surse variate (scrise, 

orale, vizuale, experimentale); 

- Fişe de lucru pentru sistematizarea cunoştinţelor ştiinţifice despre pădure, după criterii 

date: mediu de viaţă, importanţa, protejarea pădurii,  portofolii etc. 

Matematică: Aplicaţii 

- Măsurători utilizând unităţi şi instrumente nestandard pentru lungime (circumferinţa 

tulpinii unor copaci din pădure, înălţimea unor puieţi, dimensiunile frunzelor etc.); 

- Jocuri matematice cuprinzând date despre pădure; 

- Măsurarea cu mijloace nestandard a cantităţilor de precipitaţii căzute în diferite zone ale 

pădurii; 

- Rezolvarea unor probleme conţinând date despre pădure. 

Literatura şi comunicare: Aplicaţii 

- Selectarea unor texte literare în proză / versuri având, ca tematică, pădurea; 

- Realizarea unor colecţii de texte literare pentru copii, structurate pe tematici ca: ,,Pădurea 

şi omul”, ,,Pădurea şi anotimpurile” etc. 

- Elaborarea unor dialoguri, texte simple,  având ca temă – pădurea. 

Arte: Aplicaţii 

- Realizarea unor afişe / pliante pentru sărbătorirea ,,Zilelor pădurii”; 

- Picturi reprezentând pădurea în diferite ipostaze; 
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- Reprezentarea prin mijloace plastice a unor descrieri vizând pădurea; 

- Concurs de desene: ,,Pădurea în ochi de copil”; 

- Cântece despre pădure şi despre vietăţile pădurii. 

Educaţie fizică: Aplicaţii 

- Drumeţii, excursii turistice la pădure sau de cercetare a pădurii; 

- Jocuri sportive în pădure sau în apropierea pădurii. 

Concluzii: 

Activităţile integrate lasă multă libertate de acţiune şi exprimare atât învăţătorului, cât şi 

elevilor. Ele s-au dovedit a fi o modalitate plăcută şi eficientă de învăţare, au favorizat o învăţare 

activă integrată, au fost un bun prilej de verificare şi testare a capacităţilor intelectuale, a 

aptitudinilor creatoare ale elevilor, oferindu-le în acelaşi timp posibilitatea de a se exprima pe ei 

înşişi. 
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EVIDENŢIEREA POTENŢIALULUI CREATIV AL ELEVILOR  

PRIN INTELIGENŢELE MULTIPLE 

 

Profesor învăţământ primar ANCUŢA-GEORGIANA ALEXANDRU  

Şcoala Gimnazială nr. 1  Mangalia 

 

În cartea sa ,,Multiples Inteligences. Theory in Practice” (1993), H. Gardner analizează 

diverse surse privind dezvoltarea normală, precum şi cele referitoare la copiii supradotaţi sau cu 

diverse deteriorări ale facultăţilor cognitive, ajungînd la concluzia că o inteligenţă trebuie să fie 

probată de două lucruri:  

-      existenţa unei zone de reprezentare pe creier;  

-     existenţa unui sistem propriu de expresie.  

Pe baza acestor criterii, H. Gardner şi-a fundamentat identificarea celor opt tipuri de 

inteligenţă umană:  

- inteligenţa lingvistică;  

- inteligenţa logico-matematică;  

- inteligenţa spaţial-vizuală;  

- inteligenţa muzicală;  

- inteligenţa corporal-kinestezică;  

- inteligenţa naturalistă;  

- inteligenţa interpersonală/intrapersoanlă;  

- inteligența emoțională și practică.  
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Prin teoria sa, supranumită ,,Teoria inteligenţelor multiple”, autorul a demonstrat că 

intelectul uman este multiplu şi că orice individ reprezintă o „colecţie de inteligenţe”, iar 

capacitatea cognitivă a unui elev poate fi mai bine descrisă printr-un set de abilităţi sau deprinderi 

mentale, pe care Gardner le-a denumit inteligenţe multiple. 

În opinia sa, orice individ posedă, într-o măsură mai mare sau mai mică, fiecare dintre aceste 

inteligenţe. Ceea ce îi diferenţiază însă pe oameni este gradul lor diferit de dezvoltare şi natura 

unică a combinării acestor inteligenţe. Tocmai din această cauză, specifică autorul, fiecare persoană 

este unică, iar unicitatea ei se manifestă prin faptul că are mai dezvoltat un anume tip de inteligenţă, 

ceea ce şi îi determină randamentul asimilării cunoştinţelor, al interiorizării şi al explicării relaţiilor, 

al implicării profesionale etc. Prin urmare, orice modalitate uniformă de predare este, evident, 

nesatisfăcătoare, de vreme ce fiecare elev este atît de diferit. De aceea, susţine H. Gardner, procesul 

educaţional trebuie planificat şi realizat în mod individualizat, din perspectiva inteligenţelor 

multiple. Cea  mai  importanta  aplicare  didactică  a  teoriei inteligenţelor multiple  este 

promovarea  înţelegerii profunde  a  conceptelor  fundamentale   din  diverse  discipline,acordându-

se  elevilor  posibilitatea  de  a le  explora  folosind  o gamă  largă  de  inteligenţe.În  acest  sens , se  

recomandă : 

- identificarea  conceptelor  importante  ce  trebuie  predate ; 

- proiectarea  de  activităţi  variate  ca  punct  de  plecare , pentru  comunicarea  ideilor  şi  

realizarea  unei  baze  solide  de  cunostinte ; 

- adâncirea  intelegerii  prin  investigarea  subiectului   dintr-o  varietate  de  perspective  

- selectarea  acelor  activităti  care  corespund  cel  mai  bine  obiectivelor  propuse ; 

- crearea  cadrului  pentru  folosirea  mai  multor   sisteme  de  simboluri  sau  inteligente  

pentru  aplicarea  si  reprezentarea  ideilor  in  scopul  evaluării ; 

- îmbogătirea  experienţei  prin  abordarea  conceptului  atât  in  cadrul  disciplinei , cat  si  

interdisciplinar . 

Un element esenţial în aplicarea teoriei inteligenţelor multiple la clasă este cunoaşterea 

profilului de inteligenţă a elevilor. Aflarea punctelor tari şi slabe este esenţială pentru stabilirea 

strategiilor didactice de diferenţiere şi individualizare.În acest sens Garner propune expunerea de 

timpuriu a elevilor la medii diferite de învăţare aparţinând domeniilor care determină diferitele 

inteligenţe. Copiii se vor orienta spre acela care se potriveşte inteligenţelor care promit,evitarea sau 

dezinteresul pentru celelalte, va arăta domeniul inteligenţelor în risc.Pe de altă parte,observarea 

elevilor când li se dau diferite sarcini conduce şi ea la cunoaşterea profilului de inteligenţă. 

Există o serie de comportamente specifice cum ar fi: 

- lingvistica:  are  vocabular  dezvoltat  ,  participa  la  discuţii  in  grup; 

- spaţial  vizuala: desenează  pentru  a  explica , recunoaşte  obiectele  din  spaţiu; 

- logico – matematica: compune  probleme , înţelege  relaţiile; 

- muzicala:  dovedeşte  sensibilitate  la  sunete; 

- corporal – kinestezica: mimează  uşor , dansează , participa  cu  plăcere  la  joc  de  rol;  

- naturalista: se  ingrijeste  de  animale ,  descrie  schimbările  din  mediul  înconjurător  

- interpersonala: cooperează  in  grup;  

- intrapersonala: descrie  calitatile  persoanelor  care  il  ajuta  sa  faca  ceva. 

Profilul  de inteligenţă  nu  se  stabileşte  prin  aplicarea  unui  test . Sunt  necesare  mai  

multe  observări  ale  comportamentelor  copiilor  pentru  a  ne  da  seama  care  le  sunt  activităţile  

cele  mai  comode , ce  coduri  se  folosesc  cu  precădere  şi  care  sunt  acelea  care  le  evita. 

Cunoscând  acest  profil , am  putea  aplica  teoria  inteligentelor  multiple  in  contextul     actual  al  

scolii  noastre  prin  câteva  posibilităţi: 

- la  începutul  lecţiilor  obişnuite  se  poate  folosi  o  activitate  care  stimulează 

inteligentele  multiple  in  scopul  de  a  creste  motivaţia  elevilor  (folosirea  inteligentelor  

multiple  ca  „punct  de  plecar” al  lecţiei); 

- in  cadrul  unei  teme  interdisciplinare  realizate  intr-un  grup  constituit  din  elevi  

reprezentând  diverse  inteligente  „tari”, care  vor  colabora  in  realizarea  sarcinii prin  coduri  de  

simboluri si  perspective  diferite; 
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- exploatarea  unei  teme  la  nivelul  unei  discipline  prin  diferite  coduri  de  

reprezentare; 

Aplicarea TIM în activitatea de proiectare sau de adaptare a curriculumului şcolar şi în cea 

de realizare a activităţii de predare-învăţare-evaluare la clasă poate fi realizată cu luarea în 

considerare a unor sugestii metodologice.  

 1. TIM poate fi utilizată cu succes în selectarea conţinuturilor instruirii într-un plan 

educaţional individualizat, în formularea obiectivelor de bază şi a ţintelor pedagogice de atins prin 

curriculumul elaborat la deciza şcolii sau în determinarea cîtorva discipline-nucleu de studiu pentru 

o clasă ce intregrează copii cu CES.  

  2. O altă importantă aplicare didactică a teoriei lui Gardner ar fi identificarea de către 

profesor şi predarea conceptelor-cheie dintr-o disciplină de studiu. Este vorba de acele noţiuni de 

bază care sînt absolut necesare pentru dezvoltarea intelectuală a unui individ (de exemplu, din limbă 

– înţelegerea corectă a mesajelor orale sau scrise, cum se realizează comunicarea eficientă; din 

biologie – respiraţia, modul sănătos de viaţă sau cum se explică biodiversitatea; din matematică – 

cum se calculează procentele etc.), dar care trebuie adaptate pe cît e posibil stilurilor diferite de 

învăţare şi profilurilor intelectuale ale elevilor, acordîndu-le astfel posibilitatea de a le explora 

folosind o gamă cît mai largă de inteligenţe.  

3. Un alt element esenţial în aplicarea acestei teorii în activitatea de predare-învăţare-

evaluare la clasă este cunoaşterea profilului de inteligenţă de care dispune un elev sau altul. Mai 

exact, este vorba de cunoaşterea cît mai timpurie de către învăţător sau profesor a interesului şi 

dezinteresului elevului pentru anumite discipline şcolare sau a punctelor tari şi slabe ale fiecărui 

elev. Aceasta îi va permite cadrului didactic să personalizeze actul educaţional, stabilind strategii 

didactice de diferenţiere şi individualizare a instruirii.  

Comportamentele specifice tipurilor de inteligenţă pot fi identificate, prin metoda observării 

sistematice, şi dezvoltate strategic de către cadrele didactice, atunci cînd aceste comportamente 

„promit”.  

Plecând de la aceste sugestii metodologice am aplicat teoria inteligenţelor multiple la orele 

de istorie sub mai multe aspecte,cum ar fi:  

- să redacteze un jurnal istoric sau un album istoric 

- să analizeze unele decizii istorice importante ţinând cont de părţile lor pozitive,negative,de 

alte aspecte interesante 

- reflectarea asupra unei teme de tipul: ,,Dacă aş fi o personalitate istorică ce aş dori să fiu şi 

de ce?”  

- redactarea unui eseu pe o temă de tipul: ,,Greşeli din trecut pe care nu le voi repeata” 

- notarea unor sfaturi de viaţă pe care oamenii din trecut ţi le-ar da(C. Columb,V. Ţepeş, 

etc.) 

Ariei curriculare, ,,Om şi societate”, la disciplina de istorie programa oferă reale deschideri 

spre abordarea teoriei inteligenţelor multiple. Pentru stimularea interesului a cât mai multor elevi 

putem lua ca puncte de plecare pentru orele care compun unitatea de învăţare ,,Personalităţi în 

Epoca Medievală” la lecţia ,,Ţara Românească în timpul lui Mircea cel Bătrân”, următoarele etape 

ale predării noii lecţii. 

Prin conversaţie euristică se reactualizează cunoştinţele elevilor în legătură cu formarea 

statelor medievale româneşti: Cum erau organizaţi românii la începutul Epocii Medievale?; Cum s-a 

format voievodatul Transilvaniei?; Cine a fost primul voievod al Ţării Româneşti?; Dar al 

Moldovei?; Dar al Dobrogei?, Care este importanţa formării statelor medievale româneşti? 

Se audiază un fragment din filmul „Mircea”, ce redă dialogul dintre voievodul Ţării 

Româneşti şi sultanul turcilor.  

Se anunţă titlul lecţiei  - Ţara Românească în timpul lui Mircea cel Bătrân - şi se enunţă 

obiectivele acesteia.Pregătirea aperceptivă se realizează prin selectarea dintr-o serie de feţe pe cea 

potrivită pentru starea de spirit a fiecărui elev la momentul începerii lecţiei. 

Se folosesc video-proiectorul şi CD-ul interactiv pentru citirea fişei de personaj. Elevii îşi 

notează anii de domnie. 
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Se prezintă apoi evenimentele importante din timpul domniei lui Mircea cel Bătrân, 

completându-se schema lecţiei (Anexa 1): se au în vedere condiţiile externe, începuturile domniei, 

organizarea ţării, luptele pentru independenţă. Se prezintă slide-uri cu imagini reprezentând cetăţi 

fortificate, reşedinţe domneşti, moneda de argint, mănăstiri, bătălii importante.   

Se adresează câteva întrebări generalizatoare: Între ce ani a domnit Mircea cel Bătrân?; 

Care era cetatea de scaun?; Din ce metal era bătută moneda în timpul lui Mircea cel Bătrân?; 

Care au fost cele mai importante bătălii antiotomane purtate de marele voievod?; Unde se află 

mormântul acestuia? 

Se împart elevilor, orgnizaţi pe grupe, conform inteligenţei dominate, fişele de lucru, ce   

conţin trei sarcini de lucru: două comune tuturor grupelor şi una distinctă (Anexa 2). 

Elevii lucrează exerciţiile date şi solicită ajutor acolo unde este nevoie. 

Se corectează fişele de lucru şi se solicită autoevaluarea elevilor. 

Se solicită elevilor să explice importanţa domniei lui Mircea cel Bătrân. 

Prin aplicarea teoriei inteligenţelor multiple,am făcut ca învăţarea sa fie mai autentică şi 

relevantă promovând autoevaluarea elevilor,mobilizând şi motivând participarea lor în 

alegeri,decizii şi control,folosind o gamă largă de metode,tehnici şi procese reducând astfel gradul 

de directivitate. 

În procesul de cunoaştere a elevilor,instruirea prin inteligenţele multiple (instruire 

diferenţiată) este răspunsul ,,intelligent” al cadrului didactic la nevoile elevilor.Pentru a fi 

eficient,este necesar să fie ghidat de principiile diferenţierii: 

-  conţinutul,procesul şi produsul intruirii se diferenţiază după profilurile de 

inteligenţă,nevoile şi interesele elevilor, 

- parcurgerea materiei se face în conformitate cu ritmurile individuale ale elevilor, 

- evaluarea este continuă,notarea nu este permanentă 

- elevii sunt în progres,starea de eşec se numeşte ,,succes amânat” 

Importantă este selectarea de către învăţător sau profesor a acelor metode, procedee de lucru 

şi activităţi de predare-învăţare-evaluare, care să se suprapună cel mai bine pe profilul de inteligenţă 

şi stilul individual de învăţare al fiecărui elev, dar şi să corespundă obiectivelor propuse şi ţintelor 

necesare de atins prin activitatea propriu-zisă de formare. Totodată, TIM ar putea servi ca mijloc de 

predare-învăţare integrată a conţinuturilor şi de verificare a înţelegerii acestor conţinuturi de către 

elevi. În concluzie, teoria inteligenţelor multiple reprezintă una dintre cele mai promiţătoare teorii 

educaţionale, care, cu siguranţă, va revoluţiona atît viziunea asupra conceperii actului educaţional 

cît şi practicile de proiectare şi realizare a activităţii de predare-învăţare-evaluare. Ea se dovedeşte a 

fi mai umană şi mai veridică în ceea ce priveşte abordarea ştiinţifică a inteligenţei umane şi poate 

determina o reformă de substanţă a învăţămîntului, care să conducă la substituirea „şcolii uniforme” 

printr-una cu adevărat centrată pe individ,elev. 

 

Anexa 1 

SCHEMA LECŢIEI 

 

Ţara Românească în timpul lui Mircea cel Bătrân 

 

 ani de domnie: 1386 – 1418 

  Ţara Românească – cea mai mare întindere teritorială 

 se dezvoltă economia, agricultura, mineritul 

 se bate monedă de argint 

 se ridică biserici şi mânăstiri (ex. Mânăstirea Cozia) 

 cetatea de scaun: la Târgovişte 

 se organizează foarte bine armata 

 se construiesc cetăţi fortificate (ex: Turnu, Severin, Bucureşti) 
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 se duc lupte antiotomane: 

 la Rovine (1395) – împotriva sultanului Baiazid; învinge 

 la Nicopole (1396) – aliat al regelui Ungariei; este învins 

                           - pierde independenţa ţării (plăteşte tribut turcilor) 

                         - cedează turcilor Dobrogea 

 moare în 1418 şi este înmormântat la mânăstirea Cozia, ctitoria sa 

 

  Anexa 2 

FIŞĂ DE LUCRU (inteligenţa vizual-spaţială) 

 

GRUPA_____________________________ 

Nume şi prenume elevi_____________________________ 

                                                               ______________________________ 

                                                               ______________________________ 

 

 

           1. Fixaţi pe banda timpului perioada de domnie a lui Mircea cel Bătrân: 

 

 

          sec XI          sec XII       sec XIII        sec XIV         sec XV 

 

 

            2. Scrieţi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul următoarelor afirmaţii: 

       a) În timpul domniei lui Mircea cel Bătrân, Ţara Românească a cunoscut cea mai mare 

întindere din perioada Evului Mediu. 

       b) Mircea cel Bătrân a păstrat independenţa tării. 

       c) Cea mai strălucită victorie a lui Mircea cel Bătrân a fost la Rovine, în anul 1395. 

       d) Biserica de la Curtea de Argeş este ctitoria lui Mircea cel Bătrân. 

 

           3. Localizaţi pe hartă principalele  lupte duse  de  Mircea cel Bătrân împotriva otomanilor. 
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ŢARA ROMÂNEASCĂ ÎN TIMPUL LUI MIRCEA CEL BĂTRÂN 
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FIŞĂ DE LUCRU (inteligenţă vizual-spaţială) 

 

GRUPA_____________________________ 

Nume şi prenume elevi_____________________________ 

                                                               ______________________________ 

                                                               ______________________________ 

           1. Fixaţi pe banda timpului perioada de domnie a lui Mircea cel Bătrân: 

 

 

           sec XI        sec XII        sec XIII        sec XIV        sec XV 

 

            2. Scrieţi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul următoarelor afirmaţii: 

       a) În timpul domniei lui Mircea cel Bătrân, Ţara Românească a cunoscut cea mai mare întindere din 

perioada Evului Mediu. 

       b) Mircea cel Bătrân a păstrat independenţa tării. 

       c) Cea mai strălucită victorie a lui Mircea cel Bătrân a fost la Rovine, în anul 1395. 

       d) Biserica de la Curtea de Argeş este ctitoria lui Mircea cel Bătrân. 

 

         3. Desenaţi o scenă de luptă conform următorului text:  

       “Dincolo de Craiova, Mircea alesese un loc bun între dealuri, numit Rovine – socotind că aci 

trebuia să dea lupta. Valea era mlăştionoasă. Pălcurile de călăreţi români închiseră calea spre 

miazănoapte, iar pedeştrii se ascunseră după coline, de jur împrejurul văii. 

        Când grosul oştirii turceşti se afla în valea mocirloasă, pe neaşteptate fură loviţi, din coaste şi din 

spate de arcaşii lui Mircea.” 

                                                               (Mihail Drumeş – Povestea neamului românesc) 

 

FIŞĂ DE LUCRU (inteligenţa lingvistică) 

 

GRUPA_____________________________ 

Nume şi prenume elevi_____________________________ 

                                                               ______________________________ 

                                                               ______________________________ 

 

           1. Fixaţi pe banda timpului perioada de domnie a lui Mircea cel Bătrân: 

 

 

 

           sec XI        sec XII        sec XIII        sec XIV        sec XV 

 

 

            2. Scrieţi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul următoarelor afirmaţii: 

       a) În timpul domniei lui Mircea cel Bătrân, Ţara Românească a cunoscut cea mai mare întindere din 

perioada Evului Mediu. 

       b) Mircea cel Bătrân a păstrat independenţa tării. 

       c) Cea mai strălucită victorie a lui Mircea cel Bătrân a fost la Rovine, în anul 1395. 

       d) Biserica de la Curtea de Argeş este ctitoria lui Mircea cel Bătrân. 

 

 

             3. Citiţi cu atenţie fragmentul literar şi selectează cel puţin trei caracteristici ale voievodului 

Mircea cel Bătrân şi ale sultanului Baiazid. 
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SCRISOAREA III 

Mihai Eminescu 

Iată vine-un sol de pace c-o năframă-n vârf de băţ. 

Baiazid, privind la dânsul, îl întreabă cu dispreţ: 

- Ce vrei tu? 

- Noi? Bună pace! Şi de n-o fi cu bănat, 

Domnul nostru-ar vrea să vază pe măritul împărat. 

 

La un semn deschisă-i calea şi s-apropie de cort 

Un bătrân atât de simplu, după vorbă, după port. 

- Tu eşti Mircea? 

- Da-mpărate! 

- Am venit să mi te-nchini, 

De nu, schimb a ta coroană într-o ramură de spini. 

- Orice gând ai, împărate, şi oricum vei fi sosit, 

Cât suntem încă pe pace, eu îţi zic: Bine-ai venit! 

Despre partea închinării însă, Doamne, să ne ierţi; 

Dar acu vei vrea cu oaste şi război ca să ne cerţi, 

Ori vei vrea să faci întoarsă de pe-acuma a ta cale, 

Să ne dai un semn şi nouă de mila Măriei tale… 

De-o fi una, de-o fi alta… Ce e scris şi pentru noi, 

Bucuroşi le-om duce toate, de e pace, de-i război. 

 

- Cum? Când lumea mi-e deschisă, a privi gândeşti că pot 

Ca întreg Aliotmanul să se-mpiedice de-un ciot? 

Şi de crunta-mi vijelie tu te aperi c-un toiag? 

Şi, purtat de biruinţă, să mă-mpiedec de-un moşneag? 

 

 

- De-un moşneag, da, împărate, căci moşneagul ce priveşti 

Nu e om de rând, el este domnul Ţării Româneşti. 

Eu nu ţi-aş dori vrodată să ajungi să ne cunoşti, 

Nici ca Dunărea să-nece spumegând a tale oşti. 

Eu? Îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul… 

Şi de-aceea tot ce mişcă-n ţara asta, râul, ramul, 

Mi-e prieten numai mie, iară ţie duşman este, 

Duşmănit vei fi de toate, făr-a prinde chiar de veste; 

N-avem oşti, dară iubirea de moşie e un zid 

Care nu se-nfiorează de-a ta faimă, Baiazid! 

 

 

MIRCEA CEL BĂTRÂN BAIAZID 
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FIŞĂ DE LUCRU (inteligenţa interpersonală) 

 

GRUPA_____________________________ 

Nume şi prenume elevi_____________________________ 

                                                               ______________________________ 

                                                               ______________________________ 

 

           1. Fixaţi pe banda timpului perioada de domnie a lui Mircea cel Bătrân: 

 

 

 

            sec XI        sec XII       sec XIII        sec XIV        sec XV 

 

 

            2. Scrieţi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul următoarelor afirmaţii: 

       a) În timpul domniei lui Mircea cel Bătrân, Ţara Românească a cunoscut cea mai mare întindere din 

perioada Evului Mediu. 

       b) Mircea cel Bătrân a păstrat independenţa tării. 

       c) Cea mai strălucită victorie a lui Mircea cel Bătrân a fost la Rovine, în anul 1395. 

       d) Biserica de la Curtea de Argeş este ctitoria lui Mircea cel Bătrân. 

 

          3. Realizaţi un dialog de maximum 10 replici între Mircea cel Bătrân şi Baiazid. 

              Alegeţi apoi doi reprezentanţi pentru a-l prezenta. 

 

FIŞĂ DE LUCRU (inteligenţa logico-matematică) 

 

GRUPA_____________________________ 

Nume şi prenume elevi_____________________________ 

                                                                ______________________________ 

                                                                ______________________________ 

 

           1. Fixaţi pe banda timpului perioada de domnie a lui Mircea cel Bătrân: 

 

 

 

           sec XI          sec XII       sec XIII       sec XIV        sec XV 

 

            2. Scrieţi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul următoarelor afirmaţii: 

       a) În timpul domniei lui Mircea cel Bătrân, Ţara Românească a cunoscut cea mai mare întindere din 

perioada Evului Mediu. 

       b) Mircea cel Bătrân a păstrat independenţa tării. 

       c) Cea mai strălucită victorie a lui Mircea cel Bătrân a fost la Rovine, în anul 1395. 

       d) Biserica de la Curtea de Argeş este ctitoria lui Mircea cel Bătrân. 

          3. Scrieţi pasajele din text în rubricile corespunzătoare din tabel. 

          “Dincolo de Craiova, Mircea alesese un loc bun între dealuri, numit Rovine – socotind că aci 

trebuia să dea lupta.  

           Valea era mlăştionoasă. 

           Pălcurile de călăreţi români închiseră calea spre miazănoapte, iar pedeştrii se ascunseră după 

coline, de jur împrejurul văii. 

           Când grosul oştirii turceşti se afla în valea mocirloasă, pe neaşteptate fură loviţi, din coaste şi din 

spate de arcaşii lui Mircea.” 
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LOCUL BĂTĂLIEI CARACTERISTICILE 

LOCULUI 

ASPECTE DIN 

LUPTĂ 

STRATEGIA DE 

LUPTĂ A LUI 

MIRCEA 
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EXPERIMENTUL  

ÎN LECȚIA DE CUNOAȘTEREA MEDIULUI ȘI ȘTIINȚE 

 

 

Prof. înv. primar LILIANA IANCU  

Școala Gimnazială nr. 37 Constanța 

 

 

În vederea realizării caracterului  optimal al  procesului  de  învăţământ , la  ,,Cunoaşterea  

mediului,” şi ,, Ştiinţe  ale  naturii,” este  necesar să  se  utilizeze  un  ansamblu  de  metode care  să  pună  

elevii într – o situaţie de învăţare în scopul descoperirii adevărurilor ştiinţifice şi raportarea acestora la 

necesităţile  practice ale vieţii.  

Accentuarea caracterului  activ - participativ  al metodelor  de învăţământ  stimulează  desfăşurarea  

proceselor  gândirii  elevilor şi  activitatea  creatoare   a  acestora, le  suscită  curiozitatea  şi  interesul pentru  

cunoaştere  şi  determină o motivaţie  puternică  pentru  învăţare. Toate acestea favorizează dobândirea  unor  
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tehnici de  muncă intelectuală independentă, pe  grupe, colaborarea şi cooperarea  în  rezolvarea  unor  

sarcini  didactice.  

 În  predarea – învăţarea – evaluarea cunoştinţelor despre natură  şi  om, metodele şi 

procedeele  didactice nu se folosesc izolat, ci întotdeauna integrate  într – un sistem metodic. Într – o lecţie 

devine  preponderentă  o metodă didactică sau alta în funcţie  de clasa la  care se desfăşoară, de obiectivele  

urmărite, de  specificul  conţinutului  şi  al  unităţii  de  învăţare, de  tipul  de  lecţie, de  nivelul  

cunoştinţelor  elevilor.  

Specificul  acestui  obiect, precum  şi  particularităţile elevilor  din  învăţământul  primar  impun  

utilizarea pe scară  largă a unor  strategii care includ metode ca: observaţia ; demonstraţia; conversaţia; jocul  

didactic; exerciţiul; modelarea; problematizarea; învăţarea prin descoperire; instruirea  programată. În cadrul 

acestora, se utilizează adesea experimentul, care metodă de explorare direct a realității, constând într – o  

observare provocată şi  dirijată de anume ipoteze, ce urmează a fi verificate experimental . 

Experimentul este definit de Paul Popescu Neveanu în Dicționarul de psihologie drept  “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”. 

Din punct de vedere didactic, experimentul  este o metodă de explorare directă a realităţii, prin care 

elevii sunt puşi în situaţia de a provoca şi experimenta fenomene şi procese în scopul studierii lor. În 

activitatea didcatică aplicăm această metodă în funcție de disciplină, de temă și de obiectivele urmărite, dar 

și de particularitățile de vârstă ale elevilor cu care lucrăm. Ca metoda activă, are mai multă forță de 

convingere decât oricare altă metoda și deci posibilități sporite de înrâurire asupra formării concepției 

științifice despre natură la elevi, afirma Ioan Cerghit. 

Experimentul dă posibilitatea cadrului didactic de a prezenta fenomenele în procesualitatea lor şi de a 

le repeta ori de câte ori este nevoie şi oriunde se crează condiţiile manifestării acestora. De asemenea, 

reprezintă o metodă de investigație prin excelență activă și creatoare. 

Vom face o scurtă clasificare a experimentelor. Astfel, în funcție de scopul urmărit, desfășurăm: 

- experimente cu caracter de cercetare ( de descoperire) – care  constau în executarea de către elevi a 

unor experienţe, cu scopul familiarizării lor cu demersul investigaţiei ştiinţifice.  

- experimente  demonstrative ( ilustrative ) – care constau în ilustrarea unor fenomene şi procese greu 

accesibile observaţiei directe, de către un profesor sau elev în faţa clasei. 

După natura fenomenelor studiate, vorbim despre: 

- experimentele  demonstrativ - calitative – prin care se evidenţiază procesualitatea şi relaţiile de tip 

cauză – efect;   

- experimentele demonstrativ-cantitative – prin care se  evidenţiază legi, interrelaţii între mărimi, și 

care presupun măsurarea anumitor mărimi, efectuare de calcule, stabilire de relaţii matematice, trasare de 

grafice etc.  

După rezultatul obținut în urma experimentului desfășurat, literatura de specialitate descrie: 

- experimente demonstrative pozitiv – care  evidenţiază existenţa unor proprietăţi, a unor interrelaţii 

intre mărimi etc.  

- experimente demonstrative negativ – care evidenţiază absenţa unor proprietăţi, a unor interrelaţii 

între mărimi şi se efectuează cu scopul de a infirma sau corecta unele reprezentări greşite ale elevilor 

despre un fenomen sau un proces; 

- experimente destinate formării abilităţilor practice – care se caracterizează prin efectuarea repetată 

a anumitor acţiuni şi operaţii, în vederea formării unor priceperi şi deprinderi de activitate practică şi în 

vederea însuşirii anumitor cunoştinţe.  

- experimente de aplicare ( aplicative ) – care au drept scop verificarea capacităţilor elevilor de a 

aplica în practică cunoştinţele teoretice însuşite.  
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Din punct de vedere organizatoric, experimental se poate desfășura individual ( elevii 

experimentează teme diferite sau aceeași temă și lucrează în mod independent), frontal ( elevii 

experimentează aceeași temă, în același ritm, sub îndrumarea direct a profesorului) sau pe grupe ( 3-4 elevi 

rezolvă în echipă sarcini practice și teoretice identice sau diferite). 

Obiectivul general în aplicarea acestei metode didactice îl reprezintă formarea capacitatilor de 

experimentare si explorare/investigare a realitatii, folosind instrumente si procedee specifice. În funcție de 

tematica lecției, obiectivele operaționale  definite descriu o serie de comportamente ale elevilor 

- să deruleze experimente simple pe baza unui plan de lucru; 

- să aplice observația ca demers al cunoașterii de tip științific; 

- să comunice în forme diverse observațiile asupra experimentelor realizate; 

- să înregistreze corect în fișa de experimente datele obtinute experimental, utilizând un limbaj adecvat  

- să formuleze prin experimente diferite adevăruri științifice,  studiate  anterior; 

Desfășurarea lecției de cunoașterea mediului și științe cu utilizarea experimentului în diferite 

momente, inclusiv în evaluare, conduce la formarea unor atitudini și valori fundamentale pentru dezvoltarea 

personalității elevului în societatea cunoașterii: 

a) Respect pentru rigurozitatea manifestată în procesul de investigare și în cunoaștere, în general; 

b) Interes pentru datele obținute prin metoda științifică și pentru aprecierea critică a limitelor acestora; 

c) Flexibilitate în privința punctelor de vedere proprii confruntate cu date noi, argumentate; 

d) Grija față de propria persoană, față de ceilalți și față de mediu; 

e) Interes pentru ameliorarea continuă a propriilor performanțe în domeniul cunoașterii științifice; 

Pe parcursul desfășurării experimentului, activitatea se desfășoară urmărind câteva întrebări: 

 

CE EXPERIMENTĂM? 

CU CE MATERIALE? 

CUM LUCRAM? 

CE AM DESCOPERIT? 

În ceea ce privește dialogul și rolul cadrului didactic în desfășurarea lecției, experimentul ilustrează 

orientarea actuală în activitatea de învățare, dat fiind faptul că: 

 Învăţătorul vorbeşte cât mai puţin posibil.  

 Învăţătorul facilitează şi structurează discuţia. 

 Majoritatea întrebărilor sunt puse de elevi. 

 La întrebările formulate de elevi răspund, în primul rând, colegii.  

 Majoritatea întrebărilor sunt întrebări problematizante. 

 Feedback-ul se dă după consultarea opiniilor celorlalţi elevi. 

Vom prezenta câteva dintre experimentele care implică utilizarea unor materole aflate la îndemâna 

unui învățător și a elevilor: 

EFECTUL DE SERĂ 

Materiale necesare: 

Doua borcane identice  

4 căni de apă rece 

10 cuburi de gheață 

O pungă de plastic 

 Termometru de cameră 

Etapele de lucru: 
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Pasul 1: În cele  două borcane se pune câte o cană de apă. 

Pasul 2: Se adaugă 5 cuburi de gheață în fiecare borcan.  

Pasul 3: Borcanul care va reprezenta sera se înfățoară în punga de plastic 

Pasul 4: Ambele borcane stau la fereastră, la soare, timp de aproximativ o ora.  

Pasul 5: Măsurăm  temperatura fiecărui pahar.  

Ce vor descoperi elevii? La lumina soarelui, aerul dintr-o sera se încălzește. Borcanul  seră lasă 

energia soarelui să intre, precum și parte din căldură. Această căldură se acumulează în borcan. 

TURBINA HIDRAULICĂ 

Apa este o resursă regenerabilă (dar nu inepuizabilă!) și o importantă sursă de electricitate. 

Potențialul energetic al apei este extras pentru a produce energie mecanică ce poate fi folosită direct 

sau pentru a genera electricitate.  

Materiale necesare:  

Lamele de carton, plastic sau metal 

Dop de plută 

2 ace cu gămălie 

Un suport în forma de U (de exemplu o cutie de carton rezistent la 

apă, cum ar fi cea de telefon mobil, pe care să o decupezi)  

Etapele de lucru: 

Pasul 1: Se montează lamelele de carton (plastic sau metal) pe dopul de plută. 

Pasul 2: Se fixează câte un ac cu gămălie la capetele dopului. 

Pasul 3: Se fac câteva găuri în suportul în formă de U pentru a lăsa apa să se scurgă. 

Pasul 4: Sunt fixate acele de gămălie în suportul în formă de U.  

Pasul 5: Se pune turbine sub un jet de  apă.  

Ce vor descoperi elevii? 

Această mini-turbină hidraulică se va roti la fel de repede ca și curentul de apă ce o va mișca. De 

obicei, astfel de turbine sunt montate în locuri în care viteza apei este mare. 

FORȚA APEI ȘI ENERGIA 

Pentru fiecare actiune, exista o reactiune opusa si egala. 

Materiale necesare:  

Cutie de carton de 1 litru de lapte  

O sfoara  

 Un cui 

Apa 

Banda adeziva 

Etapele de lucru: 

Pasul 1: Folosind cuiul, se face o gaură în colțul din dreapta jos al fiecărei părți 

a cutiei de lapte, apoi încă o gaură exact în mijlocul întăriturii de sus a cutiei.  

Pasul 2: Se trece sfoara prin gaura de sus a cutiei și se 

leagă bine. 

Pasul 3: Se acoperă cu banda adezivă fiecare din cele 4 

găuri de la baza cutiei.  

Pasul 4: Cutia se agață într-un spațiu în care poate să 

curgă apa.  Avem în  vedere că are nevoie de spațiu să se miște și 

că va curge apa din ea. 

Se umple cutia cu apă și se îndepărtează banda adezivă de 

pe o gaură, apoi  adezivă de pe gaura celei opuse. Se îndepartează 
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banda adeziva de pe ultimele doua găuri.  

Ce vor descoperi elevii? 

Newton a fost cel care a descoperit că pentru fiecare acțiune există o reacțiune opusă și egală. Acest 

principiu poartă numele de a treia lege a lui Newton. Apa curge prin găurile mici ale cutiei, forța sa 

împingând cutia în direcția opusă de curgere a apei. Acest lucru o face să se rotească. Cu cât are mai multe 

găuri, cu atât se rotește mai repede. 

 Această cutie este similară unor turbine. Unele turbine folosesc apa sau abur, forțate prin multe găuri 

mici, fapt ce determină turbina să se rotească. Turbina la rândul ei este conectată la un generator electric, ce 

produce electricitate. 

CURCUBEUL 

Loc de desfăşurare :   

afară, într-o zi în care avem soare  

într-o cameră obscură (întunecată)  

Materiale:  

sticla transparentă plată 

o oglindă 

o foaie de carton alb 

o tava sau un pahar/ borcan cu apă   

o rază de soare 

un blitz de la o lanternă. 

Desfăşurare 
1. Afară. Se umple tava sau paharul (borcanul) cu apă şi se pune oglinda înăuntru. Instalăm placa cu 

oglindă, astfel încât lumina soarelui este reflectată în partea scufundată a oglinzii, apoi se pune foaia de 

carton cu care se acoperă oglindă care reflectă razele soarelui.  

Incredibil, vom vedea un curcubeu frumos pe hârtie!  

Ce vor descoperi elevii? 

Pe hârtia albă, lumina se va descompune în culorile curcubeului. 

2. Într-o camera foarte întunecată cu pereţii albi se aprinde blitzul direcţionându-l spre oglindă. Va 

apărea un curcubeu datorită reflexiei şi refracţiei luminii . Dacă  curcubeul nu apare la început, doar se 

schimbă unghiul de lumină de la lanternă sau schimbăm  unghiul de oglindă. 

Alte întrebări : 
Ce se întâmplă dacă pui un filtru colorat (o folie de plastic albastru, de exemplu), înainte de borcan? 

Dar după?  

Ce se întâmplă dacă ai pus sirop colorat în apă? 

Ce se întâmplă dacă vom înlocui apa în stare lichidă printr-o prismă de sticlă sau alte materiale 

transparente (sticla, plastic, aer ...)  

De ce lumina albă nu se descompune în culori atunci când ea reflectă pe un CD? 

Ce este de culoare albă ca lumina ? 

Ce alte culori nu observăm în curcubeu? 

BALONUL MAGIC 

Materiale necesare: 

Un recipient de sticlă ( sticlă de 1 l )  

Oțet 

Bicarbonat de sodiu 

Un balon 

Etapele de lucru 

Punem  oțetul în sticlă și adăugăm printr-un cornet de hârtie praful de 

bicarbonat. Pregătim balonul și-l fixăm în gura sticlei 

 



 

183 
 

Ce vor descoperi elevii? 

Se produce multă spumă. Dacă punem la timp balonul, acesta începe să se umfle. Purtăm discuții de 

spre starea de agregare gazoasă, despre volum și reacții chimice. 

PLOAIA DIN PUNGĂ 

Materiale necesare: 

O pungă cu fermoar, ca cele pentru pentru congelator 

O jumătate de cană de pământ 

Ce trebuie să faci? 

CONFECȚIONAREA UNUI RETROPROIECTOR 

Materiale necesare:  

Cutie cu capac, lanternă, hârtie impermeabilă 

Etapele de lucru: 

Se face cu un ac o gaură în mijlocul unui capăt al cutiei și lărgiți-o cu un creion. Decupezi o fereastră 

dreptunghiulară în celălalt capăt al cuteie și puneți-i hârtie impermeabilă. Tăo altă bucată de hârtie 

impermeabilă și acoperi capătul cu bec al unei lanterne. Desenezi pe această hârtie un triunghi și îi trasezi 

conturul cu negru. Lipești hârtia pe capătul lanternei, apoi aprinzi lanterna și o așezi într-o cameră 

întunecată.  

Poziționează-i pe copii la aproximativ 1 m de lanternă. Se uită prin vizor, îndreptând gaura către 

lumină. 

Ce vor descoperi copiii? 

Lumina din lanternă pătrunde prin gaură către vizor. Razele de lumină lovesc partea de jos a 

vizorului, iar acestea ating partea de sus a vizorului. Razele se intersectează când trec prin gaură, așa că 

imaginea triunghiului va fi întoarsă. 

CERUL ȘI BORCANUL CU APUS DE SOARE: 

Materiale necesare: 

Borcan, apă, lanternă,  lapte 

Etapele de lucru: 

Punem o linguriță de lapte într-un borcan pe care îl umplem apoi cu apă. Se obține un amestec cețos.  

Într-o cameră întunecată iluminăm borcanul cu o lantern. Mestecul pare albastru. Punem lantern în 

spatele borcanului, așa încât să lumineze prin el, spre noi. Amestecul pare acum roșu. 

Ce vor descoperi copiii? 

Laptele se comport asemenea particulelor de aer din atmoferă, care împrăștie diversele culori ale 

luminii în mai multe direcții. Acest fapt afectează culorile pe care le vedem. Când lumina strălucește dintr-o 

parte, se va răspândi probabil mai mult albastru. Când ținem lantern în spatele borcanului, lumina se 

împrăștie în alt mod. Vedem roșu, lumina care nu s-a răspândit atât de mult. 

Așa se întâmplă la apusul soarelui.  

DIAFRAGMA  ȘI PLĂMÂNII  

Materiale necesare: 

2 baloane,  un pai, 2 recipiente de plastic ( unul de 1,5 l, celălalt de 0,5 l ) 

Etapele de lucru: 

Se introduce un pai într-unul dintre baloane si se leagă bine capătul acestuia. Se 

decupează fundul recipientului de 1,5 l și se introduce  paiul cu balon in recipientul tăiat 

și se astupă gur arecipientului, așa încât să nu ia aer. Se acoperă fundul recipientului cu 

o bucată de balon. 

Ce vor descoperi copiii? 
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Când trag de bucata de balon, se mărește volumul recipientului și presiunea scade, aerul intră prin pai  

și balonul se umflă. În acest mod funcționează plămânii și diafragma. 

Observațiile și concluziile obținute de elevi în timpul desfășurării experimentelor, pot fi așezate apoi 

într-o diagramă a cauzelor și efectelor, care oferă posibilitatea punerii în evidenţă a izvoarelor unei 

probleme, unui eveniment sau a unui rezultat . Diagramele sunt folosite de grup ca un proces creativ de 

generare şi organizare a cauzelor majore ( principale ) şi minore ( secundare ) ale unui efect . 

Regulile de organizare şi etapele de realizare a diagramei sunt următoarele:  

1. Se împarte clasa în echipe de lucru  

2. Se stabileşte problema de discutat care este rezultatul unei întâmplări sau al unui eveniment 

deosebit – efectul . Fiecare grup are de analizat câte un efect – dar se poate face analiza pe acelaşi efect . 

3. Are loc dezbaterea în fiecare grup pentru a descoperi cauzele care au condus la efectul discutat 

Înregistrarea cauzelor se face pe hârtie. 

4. Construirea diagramei cauzelor şi a efectului se face astfel:  

- pe axa principală a diagramei se trece efectul; 

- pe ramurile axei principale se trec cauzele majore ( principale ) ale efectului, corespunzătoare celor 

6 întrebări: CÂND ? UNDE ? CINE ? DE CE ? CE ? CUM ? 

- cauzele minore ( secundare ) ce decurg din cele principale se trec pe câte o ramură mai mică ce se 

deduce din cea a cauzei majore ; 

5. Etapa examinării listei de cauze generate de fiecare grup : 

- examinarea patternurilor  

- evaluarea modului în care s-a făcut distincţie între cauzele majore şi cele minore şi a plasării lor 

corecte pe diagramă  

- evaluarea diagramei fiecărui grup  

6. Stabilirea concluziei şi a importanţei cauzelor majore  

Diagramele pot fi folosite, de asemenea , pentru a exersa capacitatea de a răspunde la întrebări legate 

de anumite probleme aflate în discuţie, astfel încât experimentele să reprezinte o activitate de învățare  bine 

organizată și eficientă.  
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FFAAMMIILLIIAA  ŞŞII  ŞŞCCOOAALLAA    --  PPAARRTTEENNEERRII  ÎÎNN     

AALLTTEERRNNAATTIIVVAA  EEDDUUCCAAŢŢIIOONNAALLĂĂ   

SSTTEEPP  BBYY  SSTTEEPP  

  

 

                                                                                                                                                                              PPrrooff..  CCRRIISSTTIINNAA  SSTTAANNCCIIUU      

                                                                                                                                                                  LLiicceeuull    TTeeoorreettiicc  ””CCaarrmmeenn  SSyyllvvaa””,,  EEffoorriiee 

 

 

Programul Step By Step, pentru copii, are drept fundament credinţa fermă în principiul democraţiei. 

El promovează neîncetat sisteme de valori ca: respectul reciproc responsabilitatea dintre adulţi şi copii, 

onestitatea, grija şi seriozitatea. 

Cadrele didactice construiesc parteneriate cu familiile, pentru a asigura sprijinul optim necesar 

învăţării şi nevoilor de dezvoltare ale copiilor. 

De implicarea activă a familiilor, încă din primele clase, beneficiază atât învăţătorul, cât şi părinţii şi 

copiii. 

Învăţătorii creează o atmosferă deschisă prin implicarea şi încurajarea prezenţei părinţilor şi a 

membrilor familiei în clasă, cu scopul de a participa la activităţile educaţionale. 

În clasele noastre există un panou al părinţilor, cu liste care prezintă idei care să-i ajute pe aceștia în 

sprijinirea dezvoltării copiilor lor, informaţii pentru a ghida implicarea celor veniţi în vizită. 

Aniversarea celor 100 de zile de şcoală a constituit un eveniment pentru copii, părinţi, cadre 

didactice. Fiecare şcolar a realizat cu ajutorul părinţilor, colecţii diferite de câte 100 de piese. Câtă 

ingeniozitate! Câtă fericire pe chipul lor! Câtă mândrie! Și bine este când copiii sunt ajutați de părinți. Să nu 

uităm că aptitudinile se dobândesc! Pitagora afirma că ”Omul este puterea tuturor lucrurilor.”-o bună ocazie 

ca părinții să- și exerseze talentul, împreună cu fiul/fiica.  

   Și tot despre capacități vorbim și în cazul în care cadrul didactic se adresează părinţilor. Acesta 

trebuie să încerce să fie: 

        PPrriieetteennooss – o persoană prietenoasă care comunică încurajează oamenii, recunoaşte contribuţiile 

celorlalţi, exprimă deschis admiraţia şi respectul şi tinde să fie diplomat. 

        RReellaaxxaatt  – o persoană relaxată care comunică este calmă şi stăpână pe sine, nu este nervoasă în 

situaţii dificile şi nu afişează un comportament nervos. 

        AAtteenntt – o persoană atentă care comunică poate să asculte cu plăcere o altă persoană, arată interes 

în ceea ce spune celălalt şi reacţionează deliberat în aşa fel încât celălalt ştie că este ascultat. 

        VViivvaaccee – o persoană vivace care comunică are un contact vizual frecvent şi susţinut, foloseşte 

multe expresii faciale şi adesea gesticulează. 

          DDeeoosseebbiitt – o persoană deosebită care comunică, lăsând anumite impresii, poate fi ţinută minte 

datorită stimulilor pe care îi transmite. 

                                                    (din Norton, metode variate de comunicare) 

     Dacă părinţii iau parte la activităţile zilei, învăţătorii pot observa direct felul în care aceștia îşi 

motivează copiii, în care îi ajută să rezolve probleme, să se apropie de o sarcină de lucru sau felul în care 

familiile îşi împărtăşesc preocupările şi interesele. 

   Alte căi de menţinere a comunicării regulate cu părinţii privitor la activităţile şcolare sunt: 

-  bbuulleettiinneellee  ssăăppttăămmâânnaallee  ssaauu  lluunnaarree  - aceste scrisori informează părinţii despre activităţile în care au 

fost implicaţi copiii; ele sunt un bun mijloc de a informa asupra evoluţiei învăţării în timpul proiectelor. 

- îînnttââllnniirrii  ccuu  ggrruuppuurrii  ddee  ppăărriinnţţii -  în grupuri, părinţii se întâlnesc pentru a organiza activităţi voluntare 

pentru clasă sau şcoală, pentru a discuta aspecte ale educaţiei şi dezvoltării copiilor. 

Părinţii alternativei Step by Step ajută şcoala să-şi dezvolte o tradiţie care să arate că familiile se 

îngrijesc de copii. Acest fel de activităţi întăresc relaţiile de încredere şi bunăvoinţă reciprocă. Fiecare 

activitate este importantă pentru că semnifică posibilitatea ca fiecare să fie implicat în transformarea şcolii 

într-o comunitate adevărată. 

Copiii învaţă să se preocupe de sine pe măsură ce îi văd pe părinţi, profesori şi alţi adulţi importanţi 

ai vieţii lor, implicaţi în primele experienţe de învăţare. Pe măsură ce au succes în activităţile zilnice, ei îşi 
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dezvoltă concepte pozitive şi puternice despre sine. Părinţii preocupaţi de ei demonstrează atitudini 

responsabile care îi stimulează pe măsură ce învaţă despre sine, alţii, plante, animale şi mediu.  

Domeniile Programului Step by Step pentru învăţământul primar, sprijină dezvoltarea la copii a 

acelor deprinderi care mai târziu să demonstreze că şi ei pot să arate preocupare pentru ceilalţi. 
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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. 

Copiii prezintă tendința naturală de a fi creativi. Încă de la naștere, ei sunt observatori ageri și 

entuziaști aducȃnd fiecărui lucru pe care-l percep o interpretare și o expresie unicǎ. Prin creativitate, ei 

găsesc calea cea mai naturala de a se exprima și de a cunoaște lucrurile din jurul lor. Provocarea noastră, ca 

educatori, este de a-i ajuta sǎ-și mențină și sǎ-și dezvolte acest potențial. 

Creativitatea nu trebuie confundatǎ cu talentul sau cu inteligenta. Creativitatea nu înseamnă sǎ faci 

mai bine ceva decât faci altceva, ci mai degrabă înseamnă sǎ gândești, sǎ explorezi, sǎ descoperi și sǎ-ți 

imaginezi. Creativitatea nu este doar artǎ, muzicǎ și teatru, ci fundamental, ea se referǎ la modalitatea de a 

gândi și de a procesa informațiile. 

Dezvoltând potențialul creativ al copilului, îl ajuți sǎ fie încrezător ȋn abordarea experiențelor noi și 

provocatoare pe care viața i le oferă. Ȋn loc sǎ se teamǎ și sǎ respingă astfel de experiențe, copilul al cărui 

potențial a fost încurajat are abilitatea sǎ lanseze ipoteze, sǎ testeze și retesteze pȃnǎ 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. 
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Pentru a ajuta la dezvoltarea creativității copilului, părinții și educatorii trebuie sǎ se implice și sǎ 

interacționeze cu micuțul. Astfel se încurajeazǎ aceastǎ dezvoltare a copilului. 

Creativitatea începe timpuriu, ȋn copilărie. Dar nu este neapărat legatǎ de momentul când începe, ci 

de felul ȋn care progresează dezvoltarea, pe măsurǎ ce copiii își consolidează creativitatea explorându-se pe 

ei înșiși, pe ceilalți și lumea înconjurătoare. 

De ce este creativitatea importantǎ? 

Pentru cǎ este o exprimare a sinelui. Creativitatea nu ține doar de desen și artǎ, ci este legatǎ ȋn mod 

fundamental de modul de a gândi și de a procesa informația. 

Creativitatea presupune interacțiune. Poți începe prin a observa copiii in timp ce se joacǎ. Fii atentǎ 

la lucrurile care îi interesează și vorbește-le despre ele. Ajutǎ-i sǎ se joace cu obiectele, sǎ le manevreze. 

Este foarte important sǎ înțelegem cǎ un copil explorează lumea prin simțuri. Experții spun cǎ astfel 

de activități banale stimulează și încurajează gândirea creativǎ. 

Copiii trebuie sǎ vinǎ ȋn contact cu alți copii ca sǎ poată emula activitățile creative ale acestora. 

Jucăriile sunt instrumente excelente, dar secretul constǎ ȋn folosirea obiectelor ȋn modalități inovatoare, 

obținând reacții cat mai variate.  

Ȋnvață copilul sǎ facă un lucru, apoi aratǎ-i cǎ-l poate face și ȋn alt mod. Spre exemplu, spune-i 

copilului “bunǎ” pe un ton vesel, făcându-i cu mȃna. Repetǎ acest lucru de 10 ori, pȃnǎ când copilul începe 

sǎ te imite, apoi schimbǎ puțin. Încearcă sa șoptești “bunǎ” și fǎ-i cu mȃna sau spu- ne-i “bunǎ” zâmbind și 

fǎ-i cu mȃna, acoperindu-ți ochii. Toate astea vor atrage și menține atenția copilului, care se va gândi “Ce-i 

asta? Super! N-am mai văzut asta pȃnǎ acum” și astfel ȋi va veni ideea sǎ-și experimenteze și sǎ-și creeze 

propriile combinații. Citește cărți, cântă și dansează. Fii și tu creativǎ. Ceea ce pentru adulți este un lucru 

obișnuit, este ceva creativ pentru un copil care nu știe cum și ȋn cȃte feluri se poate folosi un obiect. Este 

foarte important sǎ încurajezi interesele native ale copilului, este un lucru esențial pentru dezvoltarea laturii 

creative. 

Respectǎ tendințele copilului, creativitatea se dezvoltǎ automat. Asta înseamnă cǎ e bine sǎ-i dai 

copilului jucării care pot fi folosite ȋntr-o mulțime de feluri pentru a-l încuraja sǎ-și folosească imaginația. 

De asemenea, poți participa la diverse jocuri inventate de copil deoarece este ieftin, distractiv și eficient. 

Ideea este cǎ un copil este înzestrat de la naturǎ cu inventivitate și creativitate. Noi trebuie doar sǎ încurajǎm 

aceste înzestrări jucându-ne cu el, nu dirijându-i jocul și dându-i jucării care pot fi folosite ȋntr-o mulțime de 

feluri. Educatorii observǎ imediat creativitatea copiilor, pentru cǎ, prin jocurile lor, ei asta fac: creazǎ.. 

Dacǎ ai senzația cǎ te străduiești prea mult sǎ-i oferi copilului activități noi și diverse tot timpul, 

pentru a-i încuraja creativitatea, este cazul sǎ te relaxezi. Probabil cǎ încurajezi oricum creativitatea 

copilului, fără sǎ-ți dai seama. Consolidarea creativității este legatǎ și de alte aspecte ale dezvoltării 
copilului și de activitățile pe care le implicǎ acestea. 

Citindu-i copilului, ȋi încurajezi dezvoltarea limbajului, a comunicării, a cunoștințelor, a creativității 

și a proceselor cognitive. Construind turnuri din cubulețe îl ajuți sa-si dezvolte abilitățile matematice, cele 

estimative, precum și limbajul și 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 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.” 

http://www.utilecopii.ro/articole/copii-1-5-ani/relatiile-parinti-copii/4589
http://www.utilecopii.ro/articole/copii-1-5-ani/importanta-jocului-in-dezvoltarea-copilului/6226
http://www.utilecopii.ro/articole/copii-1-5-ani/importanta-jocului-in-dezvoltarea-copilului/6226
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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 forţa fanteziei. 

Creativitatea a fost definitǎ şi ca procesul interpersonal sau intrapersonal al cărui rezultat sunt 

produse originale, semnificative și de o înaltǎ calitate. Ȋn cazul copiilor, accentul ar trebui pus pe proces, 

adică pe dezvoltarea și generarea de idei originale, care pare sǎ fie baza potențialului creativ. 

Preşcolarul se află în stadiul în care descoperă lumea, este curios de tot ceea ce îl înconjoară, astfel cǎ 

trebuie să îi dăm ocazia, să îl stimulăm “să vadă”, “să simtă”, „să miroase” 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 neglijatǎ, deoarece pe lângă faptul cǎ 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 interioarǎ. Aceste activităţi îi ajutǎ pe copii sǎ descopere frumosul din lucrurile care îi înconjoară şi să 

le valorizeze, îi ajutǎ 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 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 

Cercetările din domeniul creativității vorbesc despre douǎ categorii de factori care influențează 

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 ȋn 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, formareai 

atitudinii emotive faţă de textul literar, dezvoltarea imaginaţiei creatoare.  
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Povestirea pedagogului este una dintre cele mai răspândite metode verbale în activităţile cu copii. 

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 va susţine sistematic 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 a-i 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 verosimili. 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 o datǎ. 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 acestei 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. 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 ceilorlalți să înţeleagă şi să-și însuşească mai bine 

textul. Se ține cont de conţinutul poeziei: solemn sau 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 dizabilități 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 dizabilități din izolarea lui, vor suprima monotonia, starea de 

regresiune sau complexele legate de prezenta handicapului, vor favoriza adaptarea și evoluția clinicǎ către 

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. 
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Și nu uita!  
Încurajează și răspunde pozitiv, fără sǎ critici și sǎ judeci exprimările creative ale copilului. Cel mai 

important lucru este sǎ împărtășești plăcerea de a interacționa cu el. Astfel, îl ajuți sǎ-și construiască o 

imagine de sine pozitivǎ,  sǎ aibă încredere ȋn forțele proprii, sǎ fie ingenios și perseverent – atitudini care ȋi 

vor servi cel mai bine ȋn confruntarea cu obstacolele și ȋn rezolvarea problemelor. 
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Omul a manifestat întotdeauna interes pentru propria cunoaştere.Am putea spune că acest interes este 

la fel de profund ca şi tendinţa de a cunoaşte realitatea înconjurătoare.,,Cunoaşte-te pe tine însuţi” îi 

îndemna Socrate pe discipolii săi, considerând căutarea de sine foarte anevoioasă. 

Problematica atât de complexă a vieţii contemporane ne creează nu doar o datorie, aproape chiar ne 

obligă pe noi cadrele didactice, sa-i sprijinim cât putem de mult pe elevii noştri în labirintul căutării de sine 

şi al cunoaşterii celuilalt. 

Copiii intră în ciclul primar cu un anumit bagaj comportamental, deprins de la adulţii cu care 

interacţionează. Din acest bagaj nu lipsesc formele de exprimare emoţională, care au un rol hotărâtor atunci 

când vine vorba despre educaţia de gen. Specialiştii în domeniu consideră că abordarea prin excelenţă 

cognitivă a demersurilor curriculare nu este suficientă pentru a avea succes şi a fi fericit. Armonia relaţiilor 

dintre cele două universuri, masculin şi feminin se bazează pe o bună educaţie emoţională. 

Lecţiile emoţionale pe care le învăţăm în copilărie, acasă şi la şcoală, “modelează circuitele 

emoţionale, făcându-ne mai adaptabili sau mai puţin adaptabili la fundamentele inteligenţei emoţionale.  

Copilăria şi adolescenţa sunt ferestre de oportunitate pentru a forma obiceiurile emoţionale esenţiale care 

ne vor domina întreaga existenţă’’. (Inteligenţa emoţională, Daniel Goleman, Editura Curtea Veche, 

Bucureşti, 2001) 

           Emoţiile rezultă din procesele cerebrale şi sunt necesare adaptării şi ordonării comportamentului 

uman. Emoţiile sunt reacţii complexe descrise prin intermediul a trei componente majore: o stare epecifică, 

o schimbare fiziologică şi impulsul de a acţiona. 

            Emoţiile sunt importante pentru că ele asigură: 

 supravieţuirea-  emoţiile sunt un sistem intern de ghidare, ne atenţionează atunci când lipseşte 

impulsul natural; 

 luarea deciziilor- sentimentele şi emoţiile noastre constituie o sursă de informaţii valoroasă, ne ajută 

să luăm hotărâri; 

 stabilirea limitelor- în privinţa persoanelor al căror comportament ne deranjează; asigurând 

sănătatea fizică şi psihică; 

 comunicarea- verbal şi nonverbal putem să stabilim relaţii cu ceilalţi şi putem să fim mai receptivi 

la problemele emoţionale ale celorlalţi; 
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 unitatea- sentimentele de empatie, compasiune, cooperare, iertare (de exemplu) au potenţialul de a 

ne uni. 

       În concluzie, emoţiile ne armonizează cu mediul şi cu noi înşine (M. Roco). 

La clasele mici am observat de multe ori folosirea de obiective operationale ce privesc educatia 

inteligentei emoţionale, evaluarea acestora pe parcursul sau la sfârşitul activităţii, pentru reglarea acestora. 

Cunoaşterea copilului, întelegerea, respectul, prietenia, exigenţa rezonabilă, terapia diversificată şi 

diferenţiată, altruismul şi optimismul pedagogic au drept piatră de căpătâi dragostea pentru copii a 

învăţătorului. Animat de altruism, devotiune şi optimism pedagogic, învăţătorul pasionat de profesia sa va 

vibra alături, cu şi pentru elevii săi. 

 Inteligenţa emoţională reprezintă capacitatea individului de a fi în stare să se motiveze şi să 

persevereze în faţa frustrărilor; de a-şi stăpâni impulsurile şi de a amâna satisfacţiile, de a-şi regla stătile de 

spirit şi de a împiedica necazurile să-i întunece gândirea, de a fi stăruitor şi de a spera. (D. Goleman). 

S. Heim spunea că inteligenţa emoţională inseamnă să fii conştient de ceea ce simţi tu şi ceea ce simt 

alţii şi să ştii ce  să faci  în legătură cu aceasta; să ştii ceea ce îţi este bine şi ce îţi face rău şi cum să treci de 

la rău la bine; să ai conştiinţă emoţională, sensibilitate şi capacitate de conducere care să te ajute să 

maximizezi pe termen lung fericirea şi supravieţuirea. Tot Heim a mai enumerat şi o serie de componente 

ale I. E.. 

 conştiinţa de sine ( să fii conştient de propriile emoţii atunci când acestea te cuprind); 

 să fii cunoscător din punct de vedere emoţional; 

 capacitatea de a fii empatic în raport cu ceilalţi ( de a simţi compasiune, de a-i motiva, de a-i 

inspira, încuraja, consola...); 

 capacitatea de a lua decizii înţelepte ( folosirea unui echilibru sănătos al cunoaşterii şi al raţiunii, de 

a nu fi nici prea emoţionali, nici prea raţionali); 

 capacitatea de a reuşi să-ţi asumi responsabilităţi pentru propriile emoţii (mai ales 

responsabilitatea pentru propria motivare şi propria fericire). 

Competenţele emoţionale se pot dobândi şi îmbunătăţii pornind de la vârsta copilăriei, cu condiţia de a face 

efortul să îi învăţăm pe copii. Lecţiile emoţionale pe care le învăţăm în copilărie, acasă şi la şcoală, 

modelează circuitele emoţionale, făcându-ne mai uşor adaptabili sau inadaptabili la fundamentele 

I.E..Aceasta înseamnă că adolescenţa şi copilăria sunt ferestre de oportunitate pentru a forma obiceiuri 

emoţionale esenţiale care ne vor domina întreaga existenţă. 

 În continuare vă voi prezenta câteva activităţi practice privind educarea emoţională a şcolarului mic: 

ACTIVITATEA 1:  ,,Cutiile fermecate cu emoţii’’ 

Competenţa generală: competenţe emoţionale 

Competenţa specifică: conştientizarea emoţiilor, exprimarea emoţiilor, etichetarea corectă a emoţiilor. 

Materiale: două cutii, cartonaşe cu emoţii (bucurie, furie, tristeţe, teamă) 

Obiective:  

- să identifice şi să conştientizeze emoţiile trăite; 

- să asocieze o etichetă verbală expresiei emoţionale din desen; 

- să asocieze trăirile emoţionale cu un anumit context. 

Desfăşurarea activităţii: 

Puneţi într-o cutie toate cartonaşele cu emoţii pozitive, iar în cea de-a doua pe cele cu emoţii 

negative. Cereţi fiecărui copil să scoată din cele două cutii câte un cartonaş, astfel încât să aibă în mână un 

cartonaş reprezentând o emoţie pozitivă şi una negativă. Cereţi fiecărui copil să identifice denumirile 

emoţiilor de pe cartonaşe şi să se gândească la o situaţie în care s-a simţit bucuros, respectiv o situaţie în 

care a simţit tristeţe/teamă/furie. 

Observaţii: 

- prin această activitate copiii învaţă să identifice corect emoţiile proprii şi etichetele verbale 

corespunzătoare şi încep să se familiarizeze cu contextul de apariţie al emoţiilor, ceea ce facilitează 

identificarea consecinţelor trăirilor emoţionale. 

ACTIVITATEA 2:  ,,Joc de cărţi cu emoţii" 

Competenţa generală: competenţe emoţionale 
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Competenţa specifică: recunoaşterea emoţiilor, etichetarea corectă a emoţiilor, identificarea cauzelor 

emoţiilor. 

Materiale: imagini cu persoane care exprimă diferite trăiri emoţionale (bucurie, furie, tristeţe, teamă, 

surprindere, dezgust), eşarfă.  

Obiective:  

- să identifice emoţiile în funcţie de indicii non-verbali; 

- să asocieze o etichetă verbală expresiei emoţionale; 

- să identifice contextele în care se manifestă anumite emoţii şi posibilele cauze ale acestora. 

Desfăşurarea activităţii: 

 Decupaţi din reviste sau xeroxaţi imagini cu persoane care exprimă una dintre emoţiile descrise la 

materiale. Fiecare copil alege pe rând o imagine, după ce în prealabil a fost legat la ochi cu o eşarfă. Cereţi 

copiilor să identifice emoţia persoanei din imagine "Cum crezi că se simte?". Întrebaţi copiii în ce situaţie s-

au simţit la fel ca şi persoana din imagine "Tu când te-ai simţit la fel ca ea/el?". Încurajaţi copiii să găsească 

posibile explicaţii pentru modul în care se simte persoana respectivă "Ce crezi că s-a întâmplat?", "De ce e 

bucuros/furios/trist/ îi este teamă/este surprins?". 

.În final, vom concluziona că oamenii fiind diferiţi simt emoţii diferite în situaţii similare. Elevii vor 

răspunde la următoarele întrebări (pe o fişă): 

 Cum te simţi acum? 

 Emoţia___________________. De ce ?___________________________________ 

 Ţi-a plăcut activitatea? De ce?_________________________________________ 

 Ce ai învăţat din această activitate?_____________________________________ 

Observaţii: Prin această activitate copiii învaţă să identifice corect emoţiile şi etichetele verbale 

corespunzătoare. 

ACTIVITATEA 3:  ,,Mimă’’ 

Competenţa generală: competenţe emoţionale 

Competenţa specifică: recunoaşterea emoţiilor, etichetarea corectă a emoţiilor. 

Materiale:fişă de lucru cu diferite situaţii ipotetice 

Obiective:  

- să recunoască emoţii pe baza expresiilor faciale; 

- să utilizeze expresii emoţionale adecvate emoţiei pe care o mimează. 

Desfăşurarea activităţii: 

Realizaţi bileţele cu situaţiile descrise în fişă şi introduceţi-le într-o cutie: 

1. Împărţiţi elevii în două grupe şi explicaţi-le că vor avea ca sarcină să recunoască situaţia şi 

emoţiile mimatede colegi. 

2. Rugaţi elevii să-şi desemneze câte un reprezentant şi cereţi acestuiasă extragă din cutie un bileţel 

şi să mimeze cât mai bine situaţia,utilizând gesturile şi mimica,astfel încât membrii echipei lor să poată 

descoperi (din maxim 3 încercări) despre ce situaţie şi emoţie este vorba.Această activitate se poate 

desfăşura şi sub forma unui concurs în care câştigă grupa ce reuşeşte să ghicească cele mai multe situaţii şi 

emoţii 

3. Discutaţi cu elevii câteva din situaţiile identificate.Insistaţi pe diferenţele care pot să apară în 

reacţiile emoţionale la elevi diferiţi. 

Observaţii: Prin această activitate copiii învaţă să recunoască emoţiile pe baza expresiilor faciale.  

Dezvoltarea emoţională a elevilor este decisivă pentru succesul lor în viaţă şi nu doar pentru rezultate 

şcolare. 

În concluzie, dacă îi ajutăm pe copii să îşi îmbunătăţească conştiinţa de sine şi încrederea în sine, să 

îşi controleze emoţiile şi impulsurile supărătoare şi să-şi dezvolte empatia, răsplata lor nu va consta doar 

într-un comportament înbunătăţit, ci şi în performane academice măsurabile. 

Dacă I.E. ar fi la fel de răspândită  ca şi I.Q.-ul şi la fel de înrădăcinată în societate  ca aceasta drept 

măsură a calităţii umane, atunci familiile noastre, şcolile, slujbele şi comunităţile în care trăim vor fi toate 

mai umane şi mai stimulatoare. 

 

 



 

193 
 

Bibliografie: 

 

1. Băban A.- ’’Consiliere educaţională’’, Ed. ASCR, Cluj-Napoca, 2003; 

2. Goleman, D.- ’’Inteligenţa emoţională’’, Ed. Curtea Veche, Bucureşti,2001; 

3. Gabriela Lemeni, Mircea Miclea.- ‚’’Consiliere şi orientare - Ghid de educaţie pentru carieră’’, Ed. 

ASCR,Cluj-Napoca; 

4. Roco, M.- ‚’’ Creativitate şi inteligenţă emoţională’’, Ed. Polirom, Bucureşti,2004.         

 

 

 

 

 

 

REPERE CIVICE ŞI DEMOCRATICE  

ÎN FORMAREA VIITORULUI CETĂŢEAN  

- Tratarea pedagogică a problemelor de comportament -   
   

 

Prof. înv. primar Daniela Parpală  

Școala ”Zaharia Stancu” Roșiorii de Vede  

Prov. Înv. primar Dan Parpală  

Președintele Asociației Învățătorilor Teleormăneni  

 

  

In anii 1930 Sigismund Freud vehicula ideea că umanitatea se îndreaptă spre violenţă, iar J.J. 

Rousseau vedea oamenii fericiţi de la natură, dar tulburaţi de societate.  

Cu certitudine atât unul cât şi celălalt au avut dreptate. In ziua de azi zâmbim din ce în ce mai rar, 

suntem din ce în ce mai grăbiţi, suntem stresaţi şi nervoşi.  

Orice educator îşi pune în mod firesc următoarea întrebare : « Când generează comportamentul 

copilului o problemă de disciplină în activitatea şcolară ? » În general, se apreciază că acesta se întâmplă ori 

de câte ori un astfel de comportament perturbă activitatea de predare- învăţare.  

Pentru că în acest septembrie am preluat un nou colectiv de elevi de clasa I deja am identificat mai 

multe probleme de comportament : copii care , se pare, nu pot să-şi controleze obiceiurile, anumite ticuri 

(folosirea unui creion pentru a bate ritmic în bancă, fluieratul, vorbitul în momente nepotrivite) ; copii care 

se plâng mereu sau « trăncănesc » mereu ; copii care întotdeauna « uită » să-şi facă temele sau care se plâng 

că îndatoririle lor sunt prea dificile ; copii care se retrag şi nu vor decât să fie lăsaţi în pace. Fiecare din 

aceste comportamente problemă influenţează în mod negativ atât demersul didactic cât şi dezvoltarea 

şcolară a elevilor 

Copiii cu probleme de comportament au o foarte slabă imagine despre sine. Subevaluarea 

consecinţelor propriului comportament se concretizează în diverse manifestări, dintre care menţionăm :  

- confruntări violente, fizice şi verbale ;  

- lipsa autodisciplinei ;  

- neatenţie, neputinţa de a asculta , de a-şi îndeplini o sarcină sau de a se concentra ;  

- dezinteres pentru obiectele personale, pentru obiectele altora sau pentru cele ale şcolii ;  

- furtul şi sentimentul că dacă iau ceva şi nu sunt prinşi, totul este în regulă ;  

- fac numai ce vor să facă şi nimic mai mult. ; 

- afişează apatie, depresie ;  

- pretind mereu câte ceva ce consideră că li se cuvine, fără a lua în considerare drepturile celorlalţi.  

In faţa unor asemenea manifestări, noi, dascălii încercăm să găsim cele mai eficiente şi mai potrivite 

căi de urmat punându-ne la încercare tactul pedagogic, răbdarea,învingându-ne enervarea , frustrarea şi chiar 

uneori, furia.  
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Un bun pedagog trebuie să îi ajute pe copii să se simtă bine în pielea lor. Tehnicile de adaptare a 

copiilor la exigenţele vieţii şcolare se bazează pe îmbunătăţirea imaginii pe care elevii o au despre sine şi a 

simţului răspunderii. Unui copil căruia îi vei spune des că este un copil rău nu va face nimic pentru a 

schimba ceva ci, dimpotrivă, o va lua ca pe o fatalitate, ca pe ceva normal «Aşa sunt eu » .  

Nu este uşor să corijăm comportamente necorespunzătoare, dar atunci când trebuie, se cer avute în 

vedere următoarele recomandări pe care specialiştii în educaţie ni le fac :  

- Respiraţi adânc şi păstraţi-vă calmul ! E natural să fim copleşiţi de frustrare, mânie şi chiar 

resentimente, să  devenim mai puţin raţionali dar să nu uităm că agitaţia noastră poate fi contagioasă.  

- Încercaţi să adoptaţi un ton pozitiv ! Formulaţi un răspuns corespunzător, chiar dacă vă sunt 

necesare câteva momente pentru a vă calma.  

- Trebuie să fiţi sigur că elevii înţeleg ceea ce vă displace în comportamentul lor şi nu ei înşişi. 

« Mi-eşti foarte drag, Cristian, dar comportamentul tău este intolerabil ! » 

- Daţi-i copilului şansa de a răspunde pozitiv , spunându-i nu numai ce a greşit, dar şi ceea ce 

poate face pentru a se corecta.  

- Nu recurgeţi niciodată la ridiculizări !  

- Evitaţi conflictele în care se pierde sau se câştigă ! puneţi accent pe rezolvarea problemei, nu 

pe pedeapsă !  

- Insistaţi ca elevii să înţeleagă consecinţele comportamentului lor.  

- Încercaţi să rămâneţi amabili în faţa ostilităţii sau a mâniei ! Arătându-le elevilor că vă 

preocupă dificultăţile şi problemele lor, le câştigaţi respectul şi stabiliţi un raport de înţelegere şi conlucrare 

cu ei.  

- Trataţi TOŢI elevii cu respect şi politeţe, fiind totodată constant în ceea ce le permiteţi să facă şi 

să spună.  

- Fiţi un ascultător atent ! Încurajaţi-i pe elevi să vorbească despre sentimente şi preocupările lor şi 

ajutaţi-i să-şi clarifice problemele.  

- Fiţi la fel de atent cu sentimentele elevilor aşa cum doriţi ca ei să fie cu ale altora !  

- Descurajaţi formarea clicilor şi a altor comportamente antisocioale !Oferiţi activităţi de 

cooperare pentru a încuraja identitatea de grup.  

- Dezvoltaţi la copii aptitudini personale şi sociale de comunicare, ascultare, ajutorare şi, de 

exemplu, de participare în comun la diverse acţiuni.  

- Dezvoltaţi şi alte aptitudini precum : atenţia, să urmeze îndrumările date, să ceară ajutor atunci 

când au într-adevăr nevoie de el şi să răspundă voluntar.  

- Evitaţi să etichetaţi copiii ca « buni » sau « răi » ! Descrieţi în schimb comportamentul lor 

ca « pozitiv », « accesibil », sau « inacceptabil ».  

- Este de preferat să recunoaşteţi şi să recompensaţi comportamentul acceptabil, nu să 

pedepsiţi comportamentul necorespunzător.  

- Ignoraţi sau diminaţi micile probleme în loc să stăruiţi asupra lor. O privire, o întrebare potrivită 

pot să fie suficiente în multe asemenea situaţii.  

- Atunci când sunt necesare măsuri mai radicale, aplicaţi-le rapid.  

Specialiştii au identificat patru tipuri de « personalităţi complicate ». Iată în continuare tipuri de 

comportament al dascălului care, în timp, s-au dovedit rodnice :  

VORBĂREŢUL  
Ce se poate face cu acel copil care atrage atenţia celorlalţi prin vorbăria lui ? 

- Daţi-i o direcţie pozitivă urmată de « mulţumesc ». Cheia este să puneţi accent pe comportamentul 

dorit, nu pe cel necuviincios. Si utilizându-l pe « mulţumesc », în loc de « vă rog », chiar atunci când 

corectaţi, vă comunicaţi pretenţiile pe care copiii trebuie să le respecte.  

- Încercaţi o pauză strategică. Pauza comunică faptul că aşteptaţi ca elevii să fie atenţi la 

dumneavoastră, să vă asculte şi apoi să răspundă. Chiar şi când strigaţi pe nume un copil, faceţi o pauză 

înainte de a face observaţia, astfel ca elevii să aibă timp să fie atenţi.  

- Atenţia trebuie menţinută asupra subiectului lecţiei. In mod frecvent copiii care se disting, se ceartă 

sau sunt îmbufnaţi, lucru care este secundar faţă de subiectul care a fost înterupt datorită discuţiilor. Nu vă 
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pierdeţi mult timp în acest al doilea subiect. Puteţi să recunoaşteţi pe scurt sentimentele elevului, apoi 

reveniţi repede la primul subiect.  

COPILUL DEPENDENT  

Acest copil nu poate să facă nimic fără ajutorul şi atenţia imediată a dascălului.  

Pentru a-l lecui de această dependenţă, puteţi să începeţi cu o ignorare practică. Menţineţi atenţia 

atasă spre lecţie, susţineţi elevii care respectă regulamentul şi cer ajutor la momentul potrivit.  

In timp ce discutaţi cu un elev, ignoraţi copilul care vă trage de braţ încercând să vă atragă atenţia 

asupra sa. După ce se aşază şi aşteaptă (poate după un moment), mergeţi la el cu entuziasm şi sprijiniţi-l în 

efortul de a-şi îmbunătăţi comportamentul.  

Daţi îndrumări de felul : « Aşteaptă puţin să-ţi vină rândul »  

COPILUL CARE BOICOTEAZĂ  

Câteodată copiii, pur şi simplu, refuză să-şi facă lecţia . În acest caz, oferiţi calm alternativă însoţită 

de o consecinţă. Exemplu : « Dacă nu lucraţi acum, va trebui să lucraţi în pauză ». Dându-le copiilor o 

alternativă le oferiţi posibilitatea să înţeleagă că au control asupra faptului cum se comportă. 

Comportamentul lor este răspunderea lor.  

Lăsaţi să treacă un moment pentru ca elevul să se conformeze disciplinei. Dacă vă întoarceţi scurt şi 

răspundeţi unui alt elev sau dacă inspectaţi clasa, acest lucru va elimina o confruntare prelungită.  

ÎMBUFNATUL  
Comportamentul secundar al îmbufnatului e de obicei mai rău decât problema primară. Programaţi 

discuţii cu el după ore. O discuţie particulară îl ajută pe elev să înţeleagă de ce comportamentul său secundar 

este inacceptabil.  

Menţineţi prezentarea pozitivă. Dascălii trebuie să corecteze şi să-i ghideze pe elevi într-o manieră 

pozitivă şi prietenoasă.  

Evitaţi ameninţările şi vocea ridicată.  

Oferiţi imaginea în oglindă  a comportamentului problemă. Ei nu înţeleg că sunt nepoliticoşi şi nici 

nu intenţionează acest lucru. Explicaţi-le cum comportamentul respective afectează atmosfera de lucru.  

Concluzie !  

Trebuie să fim atenţi că anumite răspunsuri la comportamentul problemă pot să consolideze tocmai 

comportamentul pe care încercăm să-l corectăm. Dacă un comportament necorespunzător al unui copil se 

datorează faptului că el vrea să aragă atenţia asupra sa, atunci, prin sancţionarea comportamentului va fi 

susţinută o imagine de sine deja proastă. Comportamentul defectuos atrage atenţia celorlalţi asupra copilului 

şi acesta va continua să se poarta aşa.  

Problemele de comportament ale  unor elevi şi alţi factori negativi perturbatori au un impact 

semnificativ asupra demersului didactic şi asupra învăţării întregului colectiv. 

Învăţătorul trebuie să aleagă cele mai adecvate strategii educative adaptate situaţional.         
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,,Supraviețuirea omului depinde, și în viitor va depinde tot mai mult, de dimensiunea creatoare a 

factorului uman.”(J.P.Guilford)  

Creativitatea poate fi definită ca fiind capacitatea esenţială şi integrală a persoanei, rezultată din 

activitatea conjugată a tuturor funcţiilor sale psihice (intelectuale, afective şi volitive), conştiente şi 

inconştiente, native şi dobândite, de ordin biologic, psihofiziologic şi social, implicată în producerea ideilor 

noi, originale şi valoroase. (Ion Moraru – “Psihologia creativităţii”) 

Există cel puţin două accepţiuni ale creativităţii: 

1) Ca aptitudine, dispoziție a intelectului, atribut al gândirii, creativitatea este capacitatea de a intui, 

anticipa şi finaliza într-un mod original şi inedit produsul activităţii intelectuale implicată în dezvoltarea unei 

probleme; produsul gândirii creatoare  este un  rezultat cognitiv de o anumită valoare, imediat şi personal 

(idei, teorii, modele noi, originale). Existența creativității se constată prin flexibilitatea, noutatea, 

originalitatea, fluența, senzitivitatea, igeniozitatea elevului. 

2) Ca însuşire a personalităţii creativitatea este o capacitate complexă și fundamentală care, 

sprijinindu-se pe date sau produse anterioare, în îmbinarea cu investigații și date noi, produce ceva nou, 

original, de valoare și eficiență științifică și social-utilă, ca rezultat al influențelor și relațiilor factorilor 

subiectivi și obiectivi, adică a posibilităților și calităților persoanei și a condițiilor ambientale, ale mediului 

socio-cultural. Este „o însuşire sintetică, plenară, care se manifestă în orientarea, organizarea şi desfăşurarea 

activităţii printr-o direcţie clară, precisă şi printr-o finalitate intenţionată, specifică, originală” (Harding). 

Creativitatea este împiedicată adesea de o serie de obstacole: 

- conformismul (oamenilor obișnuiți nu le place ceea ce iese din comun; ei nu au încredere în 

fantezii); 

- algoritmii (o suită de reguli efectuate într-o ordine aproximativ constantă); 

- obstacole emotive: teama de anumite greșeli, descurajarea rapidă, etc. 

 În școli, termenul de creativitate este utilizat îndeosebi sub trei aspecte: 

a. procesul de creație - fenomen de extremă complexitate prin care se elaborează fie o operă de artă, 

fie o inovație tehnică, fie o nouă teoremă matematică, etc. 

b. produsul activității - este sau nu original, nou, deosebit; poate fi concret, dar el poate fi și unul 

„psihologic”, nepalpabil, cum e cazul unei concepții filozofice; 

c. creativitatea unei persoane - creativitatea constituie o capacitate complexă a omului, o structură 

caracteristică a psihicului care fac posibilă opera creatoare. 

,,Copiii sunt creativi în mod natural și doar așteaptă atmosfera propice pentru a-și manifesta 

creativitatea.”(J.G.Gowan, G.D. Demos) 

Cadrele didactice trebuie să cunoască trăsăturile comportamentului creator, caracterizat prin nivelul 

de inteligență general, gândirea divergentă, fluența gândirii, receptivitate față de probleme, curiozitate 

științifică, spirit de observație dezvoltat, imaginația creatoare, originalitatea, ingeniozitatea, independența 

gândirii, capacitatea de a gândi abstract, de a efectua raționamente în lanț, perseverența, intuiția etc.  

Cadrele didactice trebuie să aplice teste de depistare a creativității (teste de asociații verbale, teste 

de utilizare a unor obiecte, teste de forme ascunse, teste de povestiri incomplete, teste de construcții de 

probleme) și pot aplica metode de stimulare a acesteia: metode logico-matematice (inventarul de 

atribute/însușiri, încrucișarea forțată, tehnica catalogului) și metode psihosociale/creativitatea în grup 

(asaltul de idei = brainstorming-ul, ideea engineering = tehnica ideilor și sinectica). 

Creativitatea elevilor poate fi stimulată și prin: 
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- renunțarea de către cadrul didactic la tonul autoritar, realizarea unor relații prietenești, democratice, 

bazate pe încredere, favorabile sistemului creativ; 

- crearea unui cadru ambiental și a unei atmosfere propice; 

- școlarii trebuie lăsați să-și manifeste în voie spontaneitatea, curiozitatea; 

- crearea unor teme și situații care stimulează fantezia (elevii să imagineze singuri probleme, să 

continue o nuvelă etc); 

- organizarea unor activități extrașcolare variate (vizite, excursii) care să lărgească orizontul elevilor; 

- existența unor laboratoare și ateliere foarte bine dotate 

Vorbim de învăţare creativă atunci când elevul dobândeşte o experienţă nouă prin propriile puteri 

descoperind-o şi exersând-o în cadre problematice divergente.  

Învățarea creativă se realizează folosind învățarea euristică prin problematizare, dialog euristic, 

descoperire, modelare, etc. Ea are următoarele etape: 

- punerea problemei sau crearea unei situații problematice; 

- imaginarea modului de rezolvare, analiza problemei, găsirea soluției de rezolvare; 

- verificarea. 

Creativitatea poate fi stimulată la nivelul întregii clase cu ajutorul unor strategii adecvate. Ea poate 

deveni o modalitate de învățare cu multiple beneficii pentru școlarii mici. Aceștia sunt de-a dreptul încântați 

să li se ofere șansa de a-și exprime gândurile și sentimentele în moduri cât mai variate și originale, jocurile 

de creativitate fiind un cadru optim în acest scop.  

Sunt discipline care dezvoltă creativitatea prin însăși specificul lor: educație plastică, abilități 

practice / educație tehnologică. Dar la absolut toate celelalte discipline  se poate dezvolta creativitatea, în 

funcție de metodele folosite, dar, mai ales, de priceperea cadrului didactic de a crea factorii favorizanți 

dezvoltării acesteia.  

Încă din primele două săptămâni de la intrarea în clasa I, aplicăm copiilor teste pentru cunoașterea 

lor și astfel le descoperim experiența personală, cunoștințele pe care le au, dar și capacitățile lor creatoare. 

Am folosit la clasă foarte multe metode prin care stimulăm creativitatea elevilor, din care vom 

enumera câteva și contextele în care le-am folosit. 

☺ În clasa I (și nu numai), obții tot ce vrei de la copii dacă îmbraci activitatea în haina jocului.  „Eu 

spun una, tu spui multe”, „Hai să mângâiem!”(variantă „El e mare, tu fă-l mic!”), „Litera / cifra 

plimbăreață”, „Chipul cifrelor / al literelor / al legumelor”(desenau chipuri vesele sau triste), „Jocul 

însușirilor”(pe care mai târziu l-am transformat în ciorchine pentru caracterizarea personajelor sau pentru 

dezvoltarea unei noțiuni la orice obiect de studiu: științe, istorie, matematică, etc.) și multe, multe altele pe 

care, de multe ori le inventezi și în clasă în funcție de contextul creat.  

☺ Ei sunt obișnuiți încă de la grădiniță cu jocurile de rol, pe care le-am aplicat cu rezultate foarte 

bune până în clasa a IV-a. Temele erau în funcție de conținuturile ce trebuiau înțelese și însușite. Elevii 

creau dialoguri „La librărie”, „La doctor”, „La teatru”. Uneori, în funcție de seriile de copii, făceam întâi 

vizite la un magazin sau mergeam cu ei la un spectacol pentru a vedea cum se procedează (de unde și cum se 

cumpără bilete, ce trebuie vorbit la casierie, sau pentru a afla unde este casieria, sau clădirea teatrului, etc.)  

Orice disciplină, activitate, situaţie, text, reprezintă oportunitate pentru jocul de rol; (exemplu: ,,A 

cincea roată la maşină”- personajele sunt cinci copii pentru cele cinci roţi; stau pe scaune şi mimează mersul 

maşinii; ,,roţile” imaginează un dialog despre rolul lor; situaţia se schimbă când maşina are pană pe o roată.) 

☺ Foarte bine primite de ei erau  jocurile de rol intitulate în funcție de conținutul predat în lecție - 

„De vorbă cu o frunză / cu o rândunică / cu o carte / cu un copac”- aici creativitatea elevilor sporea pe 

măsură ce-și îmbogățeau cunoștințele despre acestea în orele de științe / geografie / română sau prin 

intermediul altor mijloace de informare. Astfel, în clasele mici elevii creează dialogurile referindu-se mai 

mult la forme și culoare, în timp ce în clasele a III-a și a IV- a deja le îmbogățesc cu ceea ce știu ei despre 

funcția / rolul / importanța lor, despre modul de obținere a acestora, despre urmările ruperii foilor din caiete 

și din cărți, despre urmările tăierii iresponsabile a copacilor, despre măsuri de protejare a mediului, despre 

moduri de implicare personală în protejarea mediului / a pădurilor, etc. 

☺ De asemenea, dramatizările îi atrag în aceeași măsură pe copii ca jocul didactic și ca jocurile de 

rol, deoarece toate acestea apelează la spontaneitatea, la fantezia, la imaginația lor . Este o adevărată 

întrecere între ei să aibă roluri în dramatizarea unui text citit. Își creează spontan replicile în funcție de 
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personalitatea lor: unii cu umor, alții cu seriozitate, unii trecând peste amănunte, alții, dimpotrivă, folosindu-

le în exces, unii cu o redare superficială a mesajului, alții, dimpotrivă, dovedind meticulozitate, etc. Dar toți 

creează, cu aceeași bucurie și satisfacție. 

☺ Un alt exercițiu joc am folosit la matematică pentru a ajuta elevii să facă diferența între operațiile 

cu numere naturale și pentru a-i ajuta să înțeleagă și să folosească teminologia specifică: „Creați probleme 

în care numerele 9 și 3 să fie adunate, apoi scăzute, înmulțite / împărțite.” Elevii foloseau astfel termenii 

specifici pentru fiecare operație în parte.  

☺ Alteori trebuiau să schimbe datele unei probleme, sau să pună altă întrebare astfel încât să se 

rezolve printr-o altă operație, sau să creeze probleme după scheme numerice date, însă, de fiecare dată 

valorificând experiența lor de viață, ceea ce îi atrăgea și-i ajuta să li se pară mai ușor de rezolvat cerința.  

☺ I-am pus să adune din clasă diferite date după un criteriu dat (câți copii au păr blond / roșcat / 

negru, ochi albaștri / negri / căprui, haină de fâș / de stofă, câți iubesc câinii / pisicile, etc și să completeze 

tabele cu aceste date. Apoi, sarcina a fost să creeze probleme diferite cu aceste date culese: să le compare, 

să facă operații cu ele. 

☺ De câte ori era cazul, am cerut elevilor să găsească mai multe soluții sau mai multe căi de 

rezolvare a unor probleme.   

☺ Sau, în urma unor excursii / drumeții / vizite în care își notau date, creau probleme cu aceste 

date, sau dialoguri / compuneri / poezii / ghicitori / povești, sau excursii pe hartă, refăcând traseul, dar 

îmbogățindu-l cu imaginația lor. Am desfășurat și activități  pe fond muzical, de preferinţă ritm lent, 

spunând elevilor ce ,,văd”, iar copiii având sarcina să continue în scris imaginea pe care o ,,vedeam”eu; apoi 

discutau imaginile în echipe; (exemplu: Eu spuneam: Mă plimb prin pădure, paşii mei foşnesc prin covorul 

de frunze, se aude...... , iar elevii continuau în scris.) 

☺ Elevii au creat și excursii imaginare pe hartă, fără să fi făcut vreuna în realitate, urmărind doar 

indicațiile hărții / semnele convenționale și dând frâu liber imaginației. În ambele cazuri de excursii (reale 

sau imaginare), copiii au atașat pe traseul hărții imagini culese de ei din reviste sau fotografii făcute în 

excursie. 

☺ Tot la clasele mari (a III-a și a IV- a), un exercițiu de dezvoltare a creativității foarte plăcut 

elevilor este cvintetul, care ajunge ca o joacă pentru ei , chiar și-n timpul recreațiilor, pentru orice subiect, 

dacă a fost folosit din clasa I. 

☺ La educație civică, la tema „Familia” le-am dat o sarcină de genul: „Construiţi 3 modele 

asemănătoare după modelul pătratelor magice  care să aibă rezultat atât pe orizontală cât şi pe verticală data 

naşterii tale / a mamei / a tatălui.” 

☺ Metoda cubului am folosit-o la toate obiectele de studiu (ed. muzicală, ed. plastică, ed. fizică, 

română, ed. civică, istorie, matematică, științe), deoarece sarcinile: descrie, compară, analizează, asociază, 

aplică, argumentează, sunt aplicabile oricărei discipline. Am folosit această metodă și în aprecierea unor 

activități extrașcolare, nu doar la clasă. La început nu am lăsat toate cele șase sarcini, ci le-am repetat pe 2-3 

dintre ele, dar, pe măsură ce elevii creșteau și se obișnuiau cu jocul, le adăugam.  

☺ Explozia stelară este, de asemenea, o metodă folosită des în activitatea de la clasă, mai ales la 

familiarizarea cu textele-suport. Elevii sunt deja obișnuiți cu întrebările (cine? unde? când? cum?) care 

fixează personajele, spațiul, timpul, modul și și le adresează singuri după citirea unui text, folosind însă cu 

deosebită plăcere mai ales întrebarea „de ce?”, poate pentru că răspunsurile date se bazează cel mai mult pe 

creativitatea lor. Nu doar la română am aplicat această metodă, ci și la istorie și la ed. civică.  

☺,,Metoda predicţiei” este o metodă interactivă folosită foarte des la orele de lectură. Ea solicită 

atenția elevilor, stârnindu-le curiozitatea, dezvoltă gândirea critică, activismul în învățare și motivația pentru 

lectură, ajută elevii să-și dezvolte gândirea predictivă, facilitând înțelegerea în profunzime a textului. 

Se poate folosi această metodă pentru abordarea unor texte narative la prima vedere, texte care se 

pretează la interpretări multiple, care au mai multe personaje și momente ale acțiunii. Elevii pot lucra 

individual, în perechi, în grupuri de câte 4-5 indivizi, sub directă coordonare, cu raportare frontală după 

finalizarea fiecărei etape. Parcurgând etapele lecturii predictive, elevii au impresia că pot interveni în text, 

pot deveni ei înșiși creatori. 

Metoda presupune citirea fragmentată a textului, făcută de cadrul didactic sau elevi, aceștia din urmă 

având sarcina de a presupune ce se va întâmpla mai departe (de a formula predicții). Pe parcurs se 
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întocmește o hartă a predicțiilor, care constă în confruntarea evenimentelor relatate de text cu ipotezele 

formulate de către elevi. 

☺Metoda ,,mozaic”poate fi aplicată la o temă care poate fi împărțită în 4-5 subteme. Colectivul este 

împărțit în grupe numite ,,case”. Copiii din fiecare grupă primesc numere de la 1 la 5. Apoi se constituie 

grupuri de experți: toți copiii cu nr. 1 formează alt grup și studiază subtema 1, cei cu nr. 2 studiază subtema 

2, ș.a.m.d. După ce se întorc la grupul ,,casă”, fiecare spune celorlalți din grup ce subtemă a învățat el. 

Ceilalți îi pun întrebări până înțeleg. În acest fel, fiecare membru expunând o subtemă, grupul va învăța tema 

completă. În final, fiecare grup va prezenta clasei printr-un lider rezultatele obținute. 

☺Metoda ,,mâna oarbă”: Fiecare elev din grup primeşte câte un cartonaş pe care este scrisă una 

sau mai multe propoziții. Pe rând, fiecare va citi întregii grupe ceea ce are scris pe cartonaş. Împreună vor 

stabili ordinea logică a propozițiilor, pentru a alcătui textul inițial. Se va scrie textul obținut pe un poster. 

Toate posterele se vor afișa în clasă și se va discuta dacă este ordinea corectă.  

Se poate aplica foarte bine la alcătuirea unui text necunoscut din fragmente. Un elev din grup 

primește primul fragment, alul pe al doilea, ș.a.m.d. Fiecare citește în gând, apoi cu voce tare fragmentul de 

pe biletul său. Sarcina este ca elevii să stabilească în grup ordinea fragmentelor, refăcând textul.  

☺,,Ce-ar fi dacă ...?”- Se pot pune orice fel de întrebări care încep cu: “Ce-ar fi dacă?”. Elevii ar 

putea folosi un anumit set de concepte. Ex.: 

• Ce-ar fi dacă pisicile s-ar transforma în şoricei? 

• Ce-ar fi dacă am cultiva cereale la munte? 

• Ce-ar fi dacă soarele nu ar mai străluci? 

☺,,Strategia dezavantajelor” - Se alege un obiect, iar elevii sunt rugaţi să realizeze o listă cu 

dezavantajele acestuia. 

• Apoi trebuie să găsească diferite posibilităţi pentru a corecta dezavantajele găsite. 

☺,,Strategia MAI” - Se alege un obiect Mare, se Adaugă ceva şi se Înlocuieşte altceva. 

• Ex. O barcă, o umbrelă, un congelator, un cort. 

☺,,Strategia Alfabetului” - Se alege un subiect pentru a face o listă de cuvinte de la A la Z, care 

sunt relevante pentru capitolul studiat. Apoi elevii pot dezvolta subiectul. 

• Ex. Pentru subiectul ,,Plante” se confecţionează un copac iar frunzele au notate litere de la A la Z. 

Fiecare elev primeşte una sau mai multe frunze cu litere pe care trebuie să scrie cuvinte cu referire la subiect 

care incep cu litera respectivă. 

☺,,Strategia Variațiilor” - Fiecare întrebare se lansează astfel: “În câte modalităţi puteţi să...?”. 

Elevii caută mai multe soluţii pentru a rezolva problema. 

• Ex.: În câte modalităţi puteţi să vă faceţi noi prieteni? În câte modalităţi puteţi prinde o girafă? 

☺,,Strategia Previziunii” - Elevii răspund unei situaţii sau  unei circumstanţe făcând previziuni 

privind o serie de posibilităţi. 

• Ex.: Preziceţi cum vor fi copiii în 50 de ani? Precizaţi care pot fi formele de divertisment în 

următorii 100 de ani? 

☺,,Strategia Refolosirii” - Elevii fac o listă cu diferite variante de folosire a obiectelor din cadrul 

temei studiate (focalizându-se pe re-folosire şi reciclare). 

• Ex.: Găsiţi 10 modalităţi de folosire a cutiilor goale de iaurt, a unui pantof vechi sau a unui radio 

defect. 

☺,,Strategia Ridicolă”- Facem o afirmaţie ridicolă, imposibil de realizat. Apoi elevii încearcă să 

aducă argumente pentru a-şi susţine şi dezvolta idea. 

• Ex.: De anul acesta este obligatoriu pentru fiecare copil să plătească o taxă pentru cadourile 

primite de Crăciun. 

☺Jocuri de cuvinte: 

• Să scrie cât mai multe cuvinte care încep sau se termină cu o literă oarecare, în timp limitat 

(exerciţiul poate indica elevul creativ). 

• Să se formeze şiruri de cuvinte prin adăugarea în faţa sau în spatele silabei date, alte silabe sau 

litere pentru a obţine cuvinte noi; (exemplu: re, rece, trece, trecere, petrecere). 

• Să se alcătuiască propoziţii cu cuvinte care încep cu aceeaşi literă; (exemplu: Picioarele puștiului 

Petrică păşesc peste pârâu pe punte). 
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• asociaţii de cuvinte (se desfăşoară oral): Se dă un şir de cuvinte, iar copiii trbuie să găsească 

pentru fiecare cel puţin un corespondent potrivit; (exemplu: soare-vacanţă, nisip, caniculă, etc.). 

☺Sudoku: 

• în careu, cele cinci litere/ cifre trebuie aşezate astfel încât să apară o singură dată şi pe orizontală 

şi pe verticală; 

      

A    

B

        

  C 

C   D 

   A 

 

☺Motivează alegerea: 

• Dacă aş fi animal, aş fi....................pentru că......................... 

• Dacă aş fi plantă, aş fi...................pentru că............................ 

☺Mima: 

• Elevii se împart în două echipe; una din echipe cere unui reprezentant al celeilalte echipe, în 

secret, să mimeze pentru echipa lui un cuvânt; coechipierii pun întrebări celui care mimează pentru a-i ajuta 

în descoperirea cuvântului; acesta dă indicaţii ,,mute” folosind simboluri; se schimbă apoi rolul echipelor; 

câştigă echipa care ghiceşte cele mai  multe cuvinte; 

☺Sunet şi culoare: 

• Exercţiul se desfăşoară pe ritmuri diferite de muzică-genuri diferite; fiecare piesă se aude un 

minut; la fiecare melodie copiii trebuie să scrie ce le sugerează muzica ascultată; se discută şi se 

argumentează alegerea; (exemplu: ce persoană le sugerează melodia ascultată, ce animal, ce imagini, ce 

sentimente, etc.) 

☺Animalul fantastic: 

• Elevii primesc ilustraţii cu păsări, animale, insecte; desenează un animal cu părţi din corpul fiecărei 

vieţuitoare din ilustraţii; 

☺Posterul: 

• Solicită o combinatorică mintală şi multă imaginaţie; (exemplu: elevii au la dispoziţie ziare, 

reviste, alte materiale ilustrate; decupează şi montează apoi imaginile pentru a exprima cât mai sugestiv o 

idee); 

☺Colajul: 

• construcţii verbale şi literale; 

• elevii au la dispoziţie citate, texte scurte, fragmente din texte, cuvinte, fraze; în grupuri mici trebuie 

să spargă acest material şi să producă combinaţii noi între bucăţi; construcţia nouă trebuie să aibă sens; 

☺Obiecte neobişnuite: 

• cu ce poţi asemăna desenele următoare? 

      

 

 

 

 

 

În încheiere, ca o concluzie finală, considerăm că se poate face mult în direcţia educării capacităţilor 

creatoare ale elevilor, dacă învăţătorul însuși adoptă o poziţie creatoare în organizarea şi desfăşurarea 

lecţiilor. 

“Nici o profesiune nu cere posesorului ei atâta competenţă, dăruire şi umanism ca cea de dascăl, 

pentru că în niciuna nu se lucrează cu un material mai preţios, mai complicat şi mai sensibil decât omul în 

devenire. Ancorat în prezent, întrezărind viitorul şi sondând dimensiunile posibile ale personalităţii, dascălul 

instruieşte, educă, organizează, corectează, perfecţionează şi evaluează neîncetat procesul formării şi 

desăvârşirii calităţilor necesare omului de mâine.” 

   1 

3   2 

4 2  3 
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PARTENERIAT GRĂDINIȚĂ – FUNDAȚIA UMANITARĂ  

SOCIALĂ CULTURALĂ ȘTIINȚIFICĂ ”INSANLIK – OMENIA” 

 

 

 Profesor învăţământ preprimar IULIANA BADIU  

Grădinița Orar Normal „Delfinii Jucăuşi” Constanța 

 

 

Pe meleagurile dobrogene trăiesc și conviețuiesc într-o armonie perfectă oameni de diferite culturii, 

etnii, religii. Fiecare răsărit de soare aduce în viața Dobrogei triluri de viori ce interpretează cu măiestrie aici 

o harpă, dincolo o geampara sau un dans oriental. De aceea aceste minunății trebuie să dăinuie peste veacuri, 

iar noi, locuitorii acestor plaiuri avem o datorie de onoare față de străbunii noștri – să păstrăm și să 

transmitem cu sfințenie aceste minunate armonii dobrogene, 

Fundația Umanitară Socială Culturală Științifică INSANLIK – OMENIA  în parteneriat cu Instituția 

Prefectului și Primăria Municipiului Constanța, având alături Inspectoratul Școlar Județean Constanța au 

propus un parteneriat prin care copiii din grădinițe să fie mesageri ai culturii și tradițiilor de pe raza 

Dobrogei. Acest proiect va contribui la educarea, cultivarea, grija și respectul copiilor pentru tradițiile și 

obiceiurile fiecărei culturi și religii, dansurile și cântecele populare specifice. 

Acest parteneriat a urmărit: 

 Egalitatea în drepturi și respectul reciproc între parteneri; 

 Dreptul la informare a partenerilor asupra problemelor de interes comun – comunicare și relaționare cu 

persoanele abilitate; 

 Dreptul la autonomie decizională a partenerilor asupra problemelor organizatorice de interes bilateral. 

Prin acest parteneriat am urmărit implicarea copiilor în activități de tip cultural artistic. 

Obiectivele proiectului de parteneriat au fost dinamice, cuprinzând toate interesele beneficiarilor, dar 

și deschise spre noi orizonturi: 

 Dezvoltarea sentimentelor sociale de afinitate pentru semenii lor indiferent de religie, cultură, tradiție;: 

 Cultivarea sentimentelor de prietenie și toleranță; 

 Obișnuirea copiilor de a respecta tradițiile culturale ale etniei din care fac parte; 

Prin aceste obiective am urmărit formarea la copiii din grădinițe a următoarelor comportamente: 

 Să-și perfecționeze abilitățile artistice și culturale în mod creativ, original; 

 Să manifeste un comportament adecvat situațiilor și momentelor în care vor fi implicați; 

 Să-și respecte semenii indiferent de cultură, etnie, religie. 

Parteneriatul între grădiniţă și Fundaţia Umanitară Socială Culturală Ştiinţifică INSANLIK-

OMENIA, Instituţia Prefectului Judeţul Constanţa, Primăria Municipiului Constanţa, Inspectoratul Şcolar 
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Judeţean Constanţa, are la bază argumentul că pe meleagurile dobrogene trăiesc şi convieţuiesc într-o 

armonie perfectă oameni de diferite culturi, etnii, religii, si vrea să contribuie la educarea si cultivarea 

respectului copiilor pentru tradiţiile şi obiceiurile fiecărei culturi şi religii, dansurile şi cântecele populare 

specifice. La grădiniţa sunt cadre didactice dar şi elevi turci, tătari, aromâni, rromi care învaţă alături de 

români. Grădiniţa funcţionează cu clase bilingve, româno-engleză, iar pentru cosolidarea acestor limbi s-au 

iniţiat activităţi specifice. 

În urma analizei SWOT a proiectului s-au constatat ca puncte tari următoarele: existența în viața 

copiilor a unor influențe culturale și religioase provenite/dobândite în familie, contextul socio-cultural în 

care trăim, realizarea unor obiective educaționale sociale și culturale și comportamentale interculturale, 

valorificarea unor oportunități oferite de Primăria și Prefectura Municipiului Constanța și a Inspectoratului 

Școlar Județean și comunitate. 

Din păcate minimele cunoștințe pe care le au copiii despre tradițiile și obiceiurile diferitelor tradiții 

care se regăsesc pe teritoriul dobrogean au avut un impact important, existând de asemenea și o mare 

amenințare care ne poate perturba interesul nostru de a implementa noi activități, și anume insuficientele 

resurse materiale din ambele părți de a participa la unele acțiuni culturale. 

Acestui parteneriat  i s-a oferit totuși speranța de a continua și a derula noi acțiuni prin oportunitatea 

constatată, prin care cadrele didactice, inspectorii de specialitate, directorii, copiii, părinții au dat dovadă de 

deschidere și de implicare în aceste acțiuni culturale. 

Am urmărit să educăm și să formăm copiilor capacități de a înțelege necesitatea armoniei culturale 

de pe teritoriul dobrogean, sentimentul de respect față de diferitele culturi și etnii ce conviețuiesc în acest 

spațiu geografic, dar și dragostea față de tradițiile și obiceiurile moștenite. Astfel, copiii au avut 

oportunitatea să cunoască diferite culturi și etnii, interferențele culturale generate, să înțeleagă că ei sunt 

mesagerii culturii și tradiției unui neam și au reușit să-și aducă contribuția la realizarea unor spectacole și 

festivaluri culturale interetnice. 

S-au evidențiat astfel comportamentele însușite, de natură socio-afectivă, dar și de natură socio-

culturală. Copiii au înțeles că trebuie să-și exprime trăiri afective de comunicare între oameni, sentimente de 

atașament față de toți copiii indiferent de originea lor.  

Prin acest proiect s-au identificat strategiile de organizare și desfășurare a unor activități care să 

favorizeze relații de parteneriat, unitatea de învățământ și comunitate în scopul îmbogățirii zestrei afective și 

culturale ale copiilor, dar și ampla implicare în cunoașterea reciprocă a preocupărilor mediilor sociale în care 

trăiesc. 

Evaluarea proiectului s-a relizat de comun acord cu toate părțile implicate, atingându-se obiectivele 

propuse și am dobândit și oportunitatea continuării, dezvoltării și diversificării parteneriatului. 

Proiectul s-a finalizat astfel printr-un concurs de dansuri populare românești cât și dansuri ale 

minorităților, dar și printr-o festivitate de premiere a formațiilor participante la concurs și la proiect. 

Proiectul a fost văzut ca un bun instrument de lucru prin care s-a urmărit valorificarea deprinderilor 

sociale, culturale, artistice ale copiilor, realizarea unor contacte cu alte medii socio-culturale și marcarea 

multilingvismului și dialogului multicultural. Prin acțiunile desfășurate s-au relizat astfel achiziții în 

domeniul afectiv, socio-cultural, de relaționare, de comunicare afectivă, socială și culturală. 

Aşadar, chiar dacă sunt mici, copiii de grădiniţă pot influenţa pozitiv viaţa societăţii, fiind un bun 

exemplu pentru comunitate, de la care ne aşteptăm să ne fie alături în tot ceea ce întreprindem. Prin lucruri 

mici obţinem lucruri mari, aşa că bunele comportamente trebuie formate încă de la primii paşi în viaţa 

socială, încă de la intrarea în grădiniţă, pentru o societate cât mai bună, spre dezvoltare şi perpetuare a 

imaginilor noastre sociale, culturale, istorice, geografice, artistice etc. 
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ABORDAREA TRANSDISCIPLINARĂ A CONŢINUTURILOR ÎNVĂŢĂRII –  

O CALE EFICIENTĂ SPRE DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII 

 

profesor înv. primar SULTANA DELLA  

                                                           Şcoala Gimnazială nr. 11 „Dr. Constantin Angelescu”  Constanţa 

 

 

Omenirea se confruntă simultan cu atâtea probleme complexe care implică analize şi rezolvări la 

scară planetară, cum ar fi: globalizarea, interculturalitatea, protecţia mediului, sărăcia, explozia 

informaţională, conflictele. Toate acestea implică o abordare transdisciplinară integrate şi în sfera educaţiei.  

Pentru a face faţă schimbărilor caracteristice lumii contemporane elevii au nevoie de competenţe 

strategice cum ar fi: abilitatea de a învăţa cum să înveţe, abilitatea de evaluare şi rezolvare de probleme. 

Dacă elevii au descoperit prin propriile eforturi de observaţie, de imaginaţie şi gândire o însuşire mai puţin 

vizibilă a unui obiect, un aspect al unui fenomen sau proces, dacă au găsit o soluţie nouă de rezolvare a unei 

probleme ori au redactat compuneri în mod personal, original, toate aceste genuri de activităţi pot fi 

considerate forme de manifestare a însuşirii creative, care se cer stimulate şi dirijate. Abordarea 

transdisciplinară a conţinuturilor învăţării constituie calea cea mai eficientă spre dezvoltarea creativităţii. 

Transdisciplinaritatea priveşte ceea ce se află în acelaşi timp şi înăuntrul diverselor discipline şi 

dincolo de orice disciplină. Finalitatea ei este înţelegerea lumii prezente, unul dintre imperativele sale fiind 

unitatea cunoaşterii. Transdisciplinaritatea reprezintă gradul cel mai elevat de integrare a curricumului. 

Activităţile transdisciplinare reprezinta o punte între preşcolaritate şi şcolaritate. Ele sunt centrate pe 

demersurile intelectuale şi afective ale elevilor şi au ca scop formarea unor competenţe cu caracter 

transdisciplinar , cum ar fi: capacităţi de tip cognitiv şi creativ, reflexive, de interacţiune socială, 

comunicative, motrice şi atitudini fundamentale.În cadrul acestor activităţi cunoştinţele şi capacităţile sunt 

transferate de la o arie curriculară la alta şi se urmăreşte atingerea obiectivelor tuturor ariilor curriculare 

întrun context integrat. Se pot folosi următoarele experienţe transdisciplinare: 

- proiectul tematic - care poate fi derulat pe percursul unei săptămâni; 

- activitatea integrată – care se poate desfăşura pe o zi; 

- lecţia de recapitulare în maniera pluridisciplinară programată pentru o oră; 

- secvenţe interdisciplinare integrate în cadrul diferitelor ore de curs. 

În curriculum la clasele I-II apare ca schimbare fundamentală asigurarea unui spaţiu destinat 

obiectivelor de referinţă ale unei singure discipline. Acest mod de abordare este folosit cu succes în 

grădiniţă. Aici copiii sunt obişnuiţi să lucreze câteva zile la o anumită temă, dezvoltându-şi capacităţi 

diferite prin abordarea acesteia din perspectiva mai multor domenii de cunoaştere. Elevul va regăsi în clasa I 

o parte din universul familiar al prescolarităţii iar în cadrul didactic va avea un context flexibil de organizare 

a învăţării care va atrage, stimula şi motiva elevul să participe la activitatea din clasă. În primul semestru din 

clasa I va fi mai mare proporţia activităţilor monodisciplinare (60%) faţă de cele transdisciplinare (40%). 

Spre finalul clasei I această proporţie se va mări (70%) iar în clasa a II-a proporţia activităţilor pe discipline 

va fi de 80%. Important este ca cele două tipuri de activităţi să alterneze şi să se creeze contextul predării 

integrate. Fiecare cadru didactic are libertatea de a-şi construi un program zilnic care să ţină seama de 

perioada din semestru, particularităţile elevilor, unităţile de învăţare planificate şi de temele activităţilor 

transdisciplinare. 

Activităţile transdisciplinare sunt necesare în programul activităţilor zilnice din mai multe motive: 

- traversează barierele disciplinelor, organizând cunoaşterea ca un tot unitar; 

- învăţarea devine un proiect personal al elevului, îndrumat, orientat, animat către învăţător; 

- învăţarea este mai interesantă, stimulativă, semnificativă şi mai bine consolidată datorită creării 

unui mediu cu o largă varietate de stimuli şi condiţii; 

- participarea elevilor se realizează pe tot parcursul activităţilor desfăşurate; 

- accentul cade pe activitatea de grup dar se poate lucra şi în perechi sau individual; indiferent de 

modul de organizare se va asigura participarea activă a elevilor fundamentată pe principiul 

învăţării prin acţiune, cu finalitate reală; 
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- au un aspect de joc, respectând particularităţile de vârstă şi valorifică inteligenţa dominantă a 

fiecărui copil (lingvistică, logico-matematică, naturalistă) prin diversificarea sarcinilor de 

învăţare; 

- cadrul didactic trebuie să renunţe la stilul de muncă fragmentat, cu distincţii clare între lecţii şi să 

adopte o temă de interes pentru elevi; 

- unităţile de învăţare ale disciplinelor se regăsesc în cadrul conturat de temele activităţilor 

transdisciplinare; 

- elevii sun puşi în situaţia de a aplica în situaţii noi cunoştinţe dobândite. 

Activităţile transdisciplinare au o mare valoare pedagogică. Acestea oferă elevilor posibilitatea de a 

se exprima pe ei înşişi şi de a învăţa în ritm propriu, putând fi evaluaţi în raport cu performanţele lor 

anterioare. De asemenea elevul se situează în miezul acţiunii, are un rol activ, este pus să imagineze, să 

construiască pe plan mintal, să investigheze, să exploreze, să creeze, să transpună în practică cunoştinţele 

însuşite. În cadrul acestor activităţi este cultivată cooperarea şi nu competiţia iar elevii sunt puşi să 

valorizeze experienţa cotidiană, considerând-o ancoră în achiziţionarea noilor abilitaţi şi capacităţi. Prin 

intermediul activităţilor transdisciplinare elevul se obişnuieşte de mic cu strategia cercetării, învaţă să creeze 

o situatie problematică, să emită ipoteze, să-şi exprime puncte de vedere. El are şansa să-şi planifice 

propriile activităţi iar învăţătorul şi părintele îl pot aprecia şi-i pot sprijini evoluţia. Se poate spune că atât 

elevul cât şi învăţătorul au mai multă libertate de exprimare şi acţiune. 

Dezvoltarea creativităţii în ciclul primar depinde în mare măsură de folosirea activităţilor transdisciplinare. 

Învăţarea creativă reprezintă acea formă a învăţării care are ca scop final realizarea unor comportamente 

individuale şi colective orientate spre căutarea, aflarea şi aplicarea noului. Acest tip de învăţare urmăreşte să 

fundamenteze teoretic şi metodologic activitatea de asimilare a cunostinţelor de către elevi prin asociere şi 

combinare, astfel încât din cunoştinţele date să rezulte altele noi, originale şi valoroase. Învaţând creativ, 

elevii vor conştientiza că tot timpul există în jurul lor câte ceva interesant care le poate deveni util ulterior. 

Ne ajută să fim creativi mediul înconjurător, năzuinta spre necunoscut, încercarea de a afla ce se află dincolo 

de aparenţă. Activităţile transdisciplinare ne ajută să găsim mai uşor răspuns la tot ce ne înconjoară. 

Prin activităţile desfăşurate la limba şi literatura româna elevii învaţă să fie creativi prin intermediul 

jocurilor de cuvinte (crearea unor propoziţii în care toate cuvintele încep cu aceeaşi literă, crearea unor 

cuvinte noi prin îmbinarea unor litere) prin comentariile şi interpretările pe care le putem da textelor literare. 

Putem citi creativ, punându-ne întrebări, căutând soluţii în paralel cu autorul. Povestirea prin analogie a unor 

întâmplări din viaţa copiilor constituie o altă modalitate de cultivare a creativităţii. 

Formarea şi dezvoltarea capacităţilor de comunicare verbală se află în strânsă legătură cu formarea si 

dezvoltarea capacităţilor de creaţie. Prin activităţile desfăşurate, elevii trebuie să se exprime liber, spontan şi 

inedit iar activităţile transdisciplinare asigură cadrul propice realizării acestor obiective. Un rol important în 

dezvoltarea creativităţii îl are motivaţia. Elevii trebuie să cunoască importanţa limbajului şi că limbajul este 

exersabil, procesul fiind direct proporţional cu exerciţiul constant şi variabil pentru fixarea unor termeni şi 

structuri de enunţuri şi pentru întrebuinţare lor activă în variate combinaţii. 

Deprinzându-i să-şi exerseze şi supravegheze exprimarea, elevii devin constienti şi interesaţi de 

propria formare şi dezvoltare, se vor intrece între ei să propună enunţuri îmbunătăţite, să caute modele de 

exprimare. Ei vor deveni treptat conştienţi de corectitudinea, bogăţia şi frumuseţea exprimării. O strategie 

eficientă de dezvoltare a creativităţii o constituie simularea de roluri, de situaţii de viaţă. Puşi în situaţii 

sociale diverse elevii sunt obligaţi să folosească cunoştinţele specifice pe care le posedă, necesare rolului 

jucat, şi cuvintele, expresiile, enunţurile lingvistice, stilul şi tonul cerute de noua situaţie. Prin astfel de 

activităţi, elevii devin vorbitori ai limbii ca mijloc de comunicare socială şi nu numai ai limbii de şcoală şi 

pentru şcoală. Capacităţile creatoare depind de zestrea genetică dar sunt mai ales rezultatul exerciţiului 

efectuat pentru a combina elementele cunoscute în structuri noi, rezultând produse încărcate de noi valori 

funcţionale. Există multe jocuri care pot fi folosite în orele de limba română atât pentru dezvoltarea 

limbajului copiilor cât şi pentru a le lărgi bagajul de cunoştinţe despre tema propusă (Cuvinte alintate; Eu 

spun una, tu spui multe; Completează propoziţia; Silaba care lipseşte, etc.) 

La matematică problemele pot fi rezolvate cât mai ingenios iar rezolvarea unei probleme reprezintă 

găsirea unei soluţii asemănătoare problemelor reale pe cere le putem întâlni în practică. Stimularea 

creativităţii se realizează mai ales prin compunerea de probleme. 
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La geografie şi istorie, prin intermediul calculatorului şi a jocurilor pe calculator, putem duce elevii 

intr-o lume necunoscută şi greu abordabilă, îi putem pune să găsească soluţii pentru ieşirea din situaţii 

dificile sau chiar extreme. Reţinerea datelor istorice se va face mai uşor dacă le asociază cu diferite date, 

evenimente sau fapte din viaţa personală. 

În cadrul activităţilor plastice sunt create condiţii pentru dezvoltarea creativităţii. Utilizarea tehnicilor 

gândirii divergente contribuie la stimularea şi la educarea posibilităţilor creatoare ale elevilor, le oferă 

acestora mijloacele de expresie plastică şi le orientează observaţia de la aspectele exterioare la studiul 

structurilor interne din natură, dezvoltându-le potenţialul creator. 

La activităţile muzicale se pot crea alte melodii pentru cântecele învăţate, se pot folosi instrumente 

muzicale neconvenţionale (frunze, diferite obiecte), se pot realiza dialoguri muzicale sau reproduce prin 

desen conţinutul cântecelor. 

Un mijloc eficient de cunoaştere a aptitudinilor creatoare ale elevilor îl reprezintă activităţile practic-

aplicative care se pot folosi cu succes la foarte multe teme. Activităţile practice ne învaţă să acţionăm şi ceea 

ce gândim să putem crea cu ajutorul mâinilor şi totodată să emitem judecăţi artistice, să formăm convingeri 

estetice. 

O altă metodă de dezvoltare a creativităţii prin folosirea activităţilor transdisciplinare o constitue 

organizarea unor lecţii concurs la care pot fi angrenaţi şi părinţii. 

Varietatea lumii înconjurătoare oferă copiilor nenumărate elemente de atracţie, le solicită mereu 

atenţia cu noi aspecte. Informaţiile pe care le acumulează copiii prin experienţă proprie sunt uneori neprecise 

sau contradictorii. Şcoala are menirea de a pune ordine în acumulările cognitive întâmplătoare ale copiilor, 

organizând activitatea de cunoaştere. Observaţiile creează copilului condiţii de contact direct, nemijlocit, cu 

obiectul cunoaşterii. Copiii trebuie înarmaţi cu deprinderi de observare corectă şi sistematică a realităţii 

înconjurătoare. Nimeni nu se naşte cu o cunoaştere a cauzelor şi efectelor fenomenelor ci numai cu dorinţa 

de a-şi procura această cunoaştere. Rolul învăţătorului este să susţină şi să ordoneze efortul elevilor, să nu se 

substituie eforturilor de muncă şi învăţare ale acestora. 

Folosind activităţile transdisciplinare corelăm cunoştinţele în cadrul aceluiaşi obiect şi între obiecte 

iar revenirea în altă formă asupra cunostinţelor predate asigură fixarea lor şi contribuie la formarea şi 

dezvoltarea gândirii elevilor. Reuşita depinde în mare măsură de modul de organizare şi desfăşurare a 

acestor activităţi, de măiestria fiecărui cadru didactic.     
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Secțiunea nr. 4 
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   Caracteristica speciei umane este diferențierea accentuată a indivizilor. Important este ca noi, 

educatorii, să sprijinim elevii în a conștientiza diferențele dintre ei, să-i ajutăm să le privească dintr-o 

perspectivă pozitivă și nu ca pe un obstacol copleșitor în dezvoltarea personală. Pentru aceasta, trebuie să 

pornim de la ideea că nu există elev bun sau elev slab și să abordăm modele de instruire diferențiată  bazate 

pe o reală cunoaștere a potențialului elevilor. Elevii diferă din punctul de vedere al aptitudinilor, al ritmului 

de învățare, al gradului de înțelegere a fenomenelor, al capacităților de învățare, al rezultatelor obținute. 

   Instruirea diferențiată permite valorificarea potențialului fiecărui individ considerând fiecare 

individ un unicat și permite totodată identificarea mai multor tipuri de indivizi și stiluri de învățare. După 

cum reiese și din “Declarația universală a drepturilor omului”, este dreptul fiecărui individ  de a fi tratat 

diferențiat în așa fel încât să se asigure o dezvoltare armonioasă a personalității sale, în funcție de 

dominantele sale de intelingență și tipul său de personalitate. 

Contestând ideea că indivizii au o inteligență generală și fixă, Howard Gardner, professor de teoria 

cunoașterii, educație și psihologie la Universitatea Harvard S.U.A., propune o nouă viziune asupra 

inteligenței introducând conceptul de “inteligențe multiple” (1983). El avansează propunerea de a aborda 

elevii ținând cont de diferențele dintre ei. 

Conform lui Gardner, o inteligență este „un mod de a rezolva probleme și de a dezvolta produse 

considerate ca valori de cel puțin o cultură”. Studiind modul în care oamenii rezolvă problemele, Gardner a 

ajuns la concluzia că există opt tipuri de inteligență: inteligența lingvistică, inteligența logico-matematică, 

inteligența musical ritmică, inteligența spațială, inteligența naturistă, inteligența kinestezică, inteligența 

interpersonală și inteligența intrapersonală. El a descoperit și cel de-al nouălea tip de inteligență, cea 

existențială, dar care nu este recunoscută. Această nouă concepție diferă mult de punctul de vedere 

tradițional, care recunoaște doar două tipuri de inteligență: verbală și matematică. 

Deși inteligențele sunt localizate în anumite părți ale creierului, Gardner pretinde că acestea operează 

foarte rar în mod independent. Inteligențele multiple sunt folosite concurent și complementar, ca abilități 

individuale de dezvolatare sau rezolvare de probleme. De exemplu, un dansator poate excela în arta sa 

numai dacă are: 

 inteligență muzicală puternică, pentru a înțelege ritmul și variațiile muzicii; 

 inteligență interpersonală bună, pentru a înțelege cum poate inspira sau mișca afectiv auditoriul 

prin mișcările sale; 

 inteligență chineto-motorie, pentru a-și asigura succesul coordonării mișcărilor (R. Iucu). 

      Fascinat  de ideea complexității personalității umane, a modurilor diferite în care abordăm 

realitatea unică a fost și psihologul R. Sternberg (1984), care a lansat „Teoria triarchică a inteligenței”. 

Acesta admite existența a trei tipuri de inteligență: analitică, creativă și practică. În concluzie: 

 Gândim, învățăm și creăm în moduri diferite. 

 Dezvoltarea potențialului nostru depinde de ceea ce învățăm și de cum învățăm cu inteligența 

noastră specifică. 

 Inteligența este fluidă, nu fixă. 

 Experiența bogată și variată amplifică inteligența. 

Conform acestor teorii, în momentul în care elevii sunt expuși unei game variate de oportunități de 

învățare, automat ei vor alege pe cea care le convine mai mult pentru o învățare eficientă. Astfel, 

performanțele lor de învățare vor fi în mod evident amplificate. 
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Limitarea șanselor la experiențe de învățare variate poate duce la reducerea inteligenței, deoarece 

zonele creierului uman care nu sunt folosite se dezactivează ducând în mod evident la reducerea 

potențialului de învățare. 

Emile Planchard distinge o diferențiere internă care constă în adaptarea activității de instruire la 

particularitățile elevilor pentru a asigura maximum de randament școlar și o diferențiere externă, prin 

explicitare. 

Diferențierea se realizează prin modul de organizare a colectivității școlare, a activității didactice și 

prin metodologia didactică aplicată. Pentru diferențierea prin metodologie este nevoie ca: 

 Elevii cu capacitate de învățare scăzută să fie cuprinși în activități frontale, dar tratați individual; 

 Elevii cu dificultăți ale capacității de învățare să fie instruiți în grupe, dar cu teme diferențiate 

pentru activități independente; 

 Elevii cu capacități de învățare mai reduse să fie incluși în clase speciale. 

Instruirea diferențiată presupune înlocuirea clasei tradiționale cu clasa diferențiată, care prezintă 

următoarele avantaje: 

 Diferențele dintre elevi sunt studiate ca o bază pentru proiectare. 

 Evaluarea este continuă și diagnosticată pentru a înțelege cum să facem predarea mai pe măsura 

nevoilor elevilor. 

 Este evidentă concentrarea pe forme multiple de inteligență. 

 Excelența este în mare măsură definită în termeni de creștere individuală față de început. Elevii 

sunt frecvent ghidați să facă alegeri bazate pe interese. 

 Timpul e folosit flexibil în funcție de nevoile elevilor. 

 Elevii lucrează împreună cu profesorul pentru stabilirea obiectivelor de învățare individuală și 

pentru întreaga clasă. 

Principiile diferențierii sunt: 

 Profesorul focalizează esențialul. 

 Profesorul trebuie să recunoască diferențele dintre elevi. 

 Evaluarea și instruirea sunt inseparabile. 

 Profesorul schimbă conținutul, procesul și produsul 

Conținutul înseamnă ceea ce profesorul vrea ca elevii să învețe, materialele și strategiile pe care le 

utilizează. Elevii slabi au nevoie de ajutorul profesorului pentru a-și indentifica lacunele  în învățare. Ei eu 

nevoie  de activități structurate cu pași mici pentru formarea unor deprinderi simple în condiții de viteză 

mică de învățare. Elevii buni au nevoie de libertatea de a putea sări la nivelul superior al capacității lor, să 

lucreze cu produse abstracte și situații deschise, complexe în condiții de viteză mare. Unii au nevoie de 

verbalizare, alții doresc să scrie, unii lucrează singuri, alții se simt mai bine în grup, unii sunt logici, 

analitici, alții sunt creativi etc. Profesorul trebuie să țină seama de toate aceste diferențe. 

 Toți elevii trebuie să participle la propria lor educație. 

 Profesorul și elevii colaborează în învățare. 

 Profesorul echilibrează normele individuale și de grup. 

Inteligențele multiple în clasa diferențiată 

Teoria inteligențelor multiple oferă un număr de instrumente didactice a căror utilizare asigură 

centrarea demersului didactic pe elev. 

Exemplu de activitate cu elevii, concepută diferențiat pe baza inteligențelor multiple, în care 

evaluarea gradului de achiziție a cunoștințelor se face pe baza taxonomiei lui Bloom: 

Obiectul –Limba română 

Tema-„Sărbătoarea literelor”(clasa I sau începutul clasei a II-a) 

Obiective: 

 să citească corect, fluent, conștient; 

 să identifice litere, sunete, silabe, cuvinte, expresii; 

 să integreze cuvinte și expresii în noi contexte; 

 să formuleze propoziții-întrebare și propoziții-răspuns plecând de la propozițiile din text; 

 să explice potrivit unor cerințe date; 



 

210 
 

 să relateze întâmplări trăite, auzite, să emită păreri personale referitoare la un fapt dat; 

 să participe afectiv la activități; 

Desfășurarea activității 

Sarcini pentru elevii cu inteligență dominant lingvistică: 

Cunoaștere: Citiți textul următor. (Textul are titlul „O întâmplare”) 

Înțelegere: Formulați întrebări pentru fiecare propoziție din text. 

Aplicare: Povestiți, oral, o întâmplare asemănătoare cu cea din textul citit. 

Analiza: Scrieți în ordine alfabetică cuvintele care compun propozițiile textului. 

Sinteză: Selectați cuvintele care pot fi reprezentate prin imagini. 

Evaluare: Imaginați-vă o poveste cu titlul „În împărăția literelor” în care literele alfabetului  

                să fie personaje. 

Sarcini pentru elevii cu inteligență domonantă logico-matematică: 

Cunoaștere: Stabiliți numărul de alienate și de propoziții care formează textul. 

Înțelegere: Selectați propoziția format din cel mai mic număr de cuvinte. 

Aplicare: Alcătuiți o propoziție care să aibă același număr de cuvinte ca și propoziția  

                selectată. 

Analiza: Scrieți, în tabel, din câte litere și din câte sunete este alcătuit fiecare cuvânt al  

              propoziției alcătuite de voi. 

Sinteză: Grupați pe coloane după numărul de silabe, cuvintele propoziți alcătuite de voi. 

Evaluare: Completează rebusul. 

Sarcini pentru elevii cu inteligență dominantă spațială: 

Cunoaștere: Priviți literele alfabetului mare și spuneți din ce este alcătuită fiecare. 

Înțelegere: Spuneți cu ce obiecte din mediul înconjurător se aseamănă literele mari ale  

                  alfabetului. 

Aplicare: Modelați litere din plastilină sau sârmă. 

Analiza: Selectați literele care se aseamănă. 

Sinteza: Realizați un desen în care imaginile să fie alcătuite cu ajutorul literelor mari de  

              tipar. 

Evaluare: Creați o poveste pe baza desenului vostru. 

Sarcini pentru elevii cu inteligență kinestezică dominantă: 

Cunoaștere: Mimați forma unor litere cu ajutorul corpului vostru. 

Înțelegere: Explicați ce mișcări ați făcut pentru a mima forma acestor litere. 

Aplicare: Formați din corpurile voastre un cuvânt. 

Analiza: Stabiliți pașii pe care trebuie să-i faceți într-un dans al literelor. 

Sinteza: Repetați  mișcările create de voi și executați „Dansul literelor” 

Evaluare: Realizați fotografii cu scene de dans. 

Sarcini pentru elevii cu inteligență muzicală dominantă: 

Cunoaștere: Amintiți-vă cântece care au ca refren sunete, silabe sau onomatopee. 

Înțelegere: Explicați cum credeți că au luat naștere aceste cântece. 

Aplicare: Asociază o literă mimată sau desenată cu melodia potrivită. 

Analiza: Stabiliți care sunt strofele și refrenul unui cântec ales de voi. 

Sinteza: Încercați să creați propriul vostru cântec despre alfabet. 

Evaluare: Realizați un „top” al cântecelor despre litere sau care au ca refren sunete, silabe  

               sau onomatopee. 

Sarcini pentru elevii cu inteligență interpersonală dominantă: 

  Cunoaștere: Care este numele colegului tău ?  

                      În catalog este înscris înaintea ta sau după tine? 

Înțelegere: De ce este înscris colegul tău în catalog înaintea ta/după tine ? 

Aplicare: Scrieți un nume de persoană preferat. 

Analiza: Grupați-vă după numele preferat, în ordine alfabetică. 

Sinteza: Ce persoane din jurul vostru poartă numele vostru preferat ? 

Evaluare: Joc de rol: „De-a reporterii”(pe tema „Numele preferat”) 
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Sarcini pentru elevii cu inteligență intrapersonală dominantă: 

Cunoaștere: Amintiți-vă de un moment în care v-a fost greu (sau v-ați bucurat) când ați  

                    pronunțat un sunet, un cuvânt sau ați descifrat o propoziție sau un text. 

Înțelegere: Împărtășiți colegilor stare ape care ați trăit-o în acel moment. 

Aplicare: Stabiliți „reguli proprii” pe baza cărora să vă ușurați activitatea de citire și care să  

               vă creeze stări de mulțumire și de bucurie. 

Analiza: Stabiliți momentul „cel mai greu”, apoi „cel mai ușor” în învățarea literelor, a  

              cititului. 

Evaluare: Explicați ce v-a plăcut cel mai mult și cel mai puțin în învățarea cititului. 

Sarcini pentru elevii cu inteligență naturistă dominantă: 

Cunoaștere: Asociați litere cu formele unor obiecte din mediul înconjurător. Găsește litere  

                    în imaginea unui obiect. 

Înțelegere: Scrieți în ordine alfabetică, cuvinte care denumesc obiecte din natură. 

Aplicare: Alcătuiți propoziții cu ajutorul cuvintelor scrise. 

Analiză:Alegeți o propoziție, selectați din această propoziție cuvântul care denumește un  

              obiect din natură și despărțiți-l în silabe. 

Sinteză: Realizați o scurtă povestire despre cum protejați voi mediul înconjurător. 

Noul curriculum național impune valorificarea maximă a potențialului fiecărui elev prin punerea sa 

în situații variate care să-i dea ocazia de a rezolva problem cât mai complexe.În proiectarea lecțiilor, 

învățătorii au posibilitatea de a crea modele alternative de învățare activă centrate pe diferite tipuri de 

inteligență asigurând astfel o diferențiere reală a instruirii pentru fiecare elev. 
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STRATEGII DIDACTICE CARE CONTRIBUIE  

LA DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR CREATOARE 

 

 

          Prof. înv. primar NYHAL BOŞNAC  

          Școala Gimnazială ”Constantin Brâncuşi”Medgidia 

 

 

Motto: „Creativitatea reprezintă miraculoasa întâlnire dintre energia 

neinhibată a copilului cu ceea ce pare a fi opusul şi duşmanul ei, simţul 

ordinii, impus de disciplinata inteligenţă a adultului.”  

(Norman Podhoretz) 

 

 În sens larg, ,,strategia” poate fi definită ca fiind o modalitate de desfăşurare şi ameliorare a 

acţiunilor întreprinse în vederea atingerii unui scop. 

 Din punctul de vedere al didacticii generale, strategiile de instruire/ autoinstruire se pot defini ca 

sisteme de metode, procedee, mijloace şi forme de organizare a activităţii de instruire/ autoinstruire, 

integrate în structuri operaţionale, care au la bază o viziune sistemică şi care sunt menite să asigure o 

învăţare activă şi creatoare a cunoştinţelor şi abilităţilor şi să raţionalizeze procesul instruirii. 

Caracteristici ale strategiilor de instruire/ autoinstruire: 

-  au caracter normativ, dar nu şi rigiditatea unei reguli sau a unui algoritm de desfăşurare; constituie 

componenta dinamică şi deschisă a situaţiilor de instruire, caracterizată prin flexibilitate şi elasticitate 

internă; 

-  funcţia strategiilor de instruire este de a structura şi modela înlănţuirea situaţiilor de învăţare în 

care sunt puşi elevii şi de a declanşa la aceştia mecanismele psihologice ale învăţării; 

- elementele componente ale strategiilor de instruire alcătuiesc un sistem; între ele se stabilesc 

conexiuni, interrelaţii şi chiar interdependenţe; 

-  strategia didactică vizează procesul instruirii în ansamblul său, nu o singură secvenţă de instruire; 

- strategiile nu se asimilează cu lecţia, întrucât ele pot fi şi trebuie să fie valorificate nu doar în cadrul 

lecţiilor şi al activităţilor didactice desfăşurate în clasă, ci în cadrul tuturor tipurilor de activităţi desfăşurate 

de binomul profesor-elev; 

- strategiile au caracter probabilistic, stocastic; există un mare număr de variabile şi subvariabile care 

intervin în acest proces. 

 La stabilirea strategiilor didactice trebuie avute în vedere câteva criterii (M. Ionescu, 1997): 

 - concepţia pedagogică şi didactică generală a perioadei respective, principalele orientări din 

didactică şi concepţia personală a cadrului didactic; 

 - sistemul principiilor didactice generale şi cel al principiilor didactice specifice disciplinei de 

studiu; 

 - obiectivele generale, cadru, de referinţă şi specifice, în funcţie de finalitatea urmărită; 

 - natura şi specificul conţinutului ştiinţific care face obiectul activităţii instructiv-educative; acesta 

poate fi predat şi asimilat în moduri diferite, în funcţie de rolul deţinut de profesor sau elev; 

 - particularităţile clasei de elevi (număr de elevi, grad de omogenitate, nivel de pregătire, de 

dezvoltare intelectuală, particularităţi de vârstă şi individuale, nivelul motivaţional, sistemul de interese şi 

aspiraţii, aptitudini etc.); 

- experienţa şi  tipul de învăţare ale elevilor (cele mai eficiente strategii sunt cele care promovează 

tipul de învăţare activă, euristică şi creatoare); 

- natura şi formele probelor de evaluare; 

 -dotarea didactico-materială a şcolii, caracteristicile spaţiului şcolar; 

 - timpul disponibil; 

 -personalitatea şi competenţa ştiinţifică, psihopedagogică şi metodică a cadrului didactic, stilul, 

ingeniozitatea şi creativitatea sa. 

 Principalele elemente constitutive ale strategiei didactice sunt: 



 

213 
 

 -sistemul formelor de organizare şi desfăşurare a activităţii de instruire şi autoinstruire; 

 -sistemul metodologic, respectiv sistemul metodelor şi al procedeelor didactice; 

 -sistemul mijloacelor de învăţământ. 

Metode de stimulare şi educare a creativităţii 
Problema educării creativităţii se pune în sensul valorificării potenţialului existent, al antrenării 

interesului, curiozităţii, al susţinerii motivaţiei, al eliberării de inhibiţii, fobii pentru creşterea imunităţii faţă 

de factorii frenatori. 

Principalele metode şi tehnici de exersare şi educare a creativităţii pot fi folosite de părinţi, învăţători 

şi profesori, de manageri din instituţii şi întreprinderi. 

Metodele analogice (M. Mircescu, 1997) au la bază tipul de raţionament analogic, în care derivarea 

unui enunţ din altul, interferenţa se face pornind de la asemănările parţiale între două sau mai multe 

fenomene. Deci, neglijându-se diferenţele, se caută analogii, evidenţiindu-se acele însuşiri transferabile care 

pot conduce la inovaţii sau invenţii. 

Metode antitetice 
De multe ori, oamenii nu sunt creativi din cauza unui comportament de tip şablon. 

Metodele antitetice îşi propun tocmai spargerea, distrugerea acestor tipuri de comportamente, 

aruncarea la coş a reţetelor, a formulelor, a şabloanelor şi a tiparelor. 

Metode aleatorii 

Aceste metode au la bază ceea ce Koestler numeşte bisocierea sau ceea ce Edward de Bono defineşte 

ca fiind gândirea paralelă, vizând, în ultimă instanţă, apropierea şi asocierea a două lucruri sau fenomene pe 

care nimeni nu a mai încercat să le apropie, fiind atât de depărtate, ca de la cer la pământ, în spaţiu sau în 

mintea noastră, conducând la naşterea noului. 

În cadrul acestor metode, sunt folosite ca procedee  utilizarea formelor inductoare, inventarea de noi 

obiecte, prin combinarea a trei-patru obiecte vechi. 

Alte metode 

Una dintre cele mai populare metode este brainstormingul (în engleză brain înseamnă creier şi 

storm – furtună), adică asaltul de idei. Paternitatea acestei metode îi revine lui Alex Osborn, 1953, şi constă 

într-un mod de organizare a recoltării ideilor fără cenzură şi de evaluare ulterioară a acestora pentru 

construirea soluţiei unei probleme puse. 

Această metodă cere respectarea câtorva principii: 

a) Principiul cantităţii; se stimulează exprimarea şi înregistrarea unui număr cât mai mare de idei; se 

încurajează exprimarea liberă a intuiţiei, a gândirii şi a imaginaţiei. 

b) Principiul acceptării necondiţionate; se exclud cenzurile, criticile, orice sursă de blocaj de idei. 

c) Principiul preluării ideilor; se acceptă reluarea unei idei, exprimarea ei în forme diferite, 

ameliorate. 

d) Principiul evaluării ulterioare sau amânate; soluţia problemei nu se construieşte pe loc, ci după un 

anumit timp, pentru a putea fi apreciate toate variantele. 

La nivelul procesului de predare-învăţare, brainstormingul poate fi folosit într-un mod mai simplu. 

De exemplu, la extragerea ideilor principale dintr-un text, fiecare elev vine cu o idee, care nu se analizează. 

La sfârşit, cadrul didactic sau alţi elevi, vor analiza ideile (notate sau reţinute), vor stabili care sunt cele mai 

bune şi din ce cauză, apoi le vor nota pe caiete (sau va nota doar ideea care respectă toate condiţiile impuse 

anterior). 

Un alt exemplu ar putea fi aplicarea brainstormingului în cadrul unei învăţări dirijate, când se pune o 

întrebare de tipul ,, Ce-ar fi dacă…”( Ce-ar fi dacă soarele nu ar mai răsări?) 

Şapte drumuri. Găsirea a şapte soluţii pentru o singură problemă constituie o metodă care îşi 

propune să catalizeze procesul gândirii divergente. 

Sistemul ideal sau bagheta magică poate constitui principiul organizator al unui proiect în 

condiţiile unor dificultăţi considerate insurmontabile doar temporar, fapt pentru care proiectul nu este 

abordat, fiind apreciat neviabil, nerealizabil. 

Cel care învaţă trebuie să-şi construiască cunoaşterea prin intermediul propriei înţelegeri şi  nimeni 

nu poate face acest lucru în locul său. Dar nu este mai puţin adevărat că această construcţie personală este 
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favorizată de interacţiunea cu alţii, care, la rândul lor, învaţă. Altfel spus, dacă elevii îşi construiesc 

cunoaşterea proprie, nu înseamnă însă că fac acest lucru singuri, în izolare. 

Promovarea învăţării active presupune şi încurajarea parteneriatelor în învăţare. În fapt, adevărata 

învăţare, aceea care permite transferul achiziţiilor în contexte noi, este nu doar simplu activă,  individual 

activă, ci interactivă! 

Aspectul social al învăţării a fost reliefat de Jerome Bruner încă din anii 60. El avansează conceptul 

de reciprocitate definit ca o nevoie umană profundă de a da o replică altcuiva şi de a lucra împreună cu alţii 

pentru atingerea unui obiectiv. Reciprocitatea este un stimulent al învăţării. 

Nu numai cercetarea, dar şi experienţele cadrelor didactice cu metodele colaborative evidenţiază 

efectul benefic al interacţiunii elevilor. Gruparea şi sarcinile în care membrii grupului depind unul de celălalt 

pentru realizarea rezultatului urmărit arată că: 

- elevii se implică mai mult în învăţare decât în abordările frontale sau individuale; 

- elevii, odată implicaţi, îşi manifestă dorinţa de a împărtăşi celorlalţi ceea ce experimentează, iar 

aceasta conduce la noi conexiuni în sprijinul înţelegerii; 

- elevii acced la înţelegerea profundă atunci când au oportunităţi de a explica şi chiar la a preda 

celorlalţi colegi ceea ce au învăţat. 

Pentru o activitate eficientă în grup, elevii trebuie să se poziţioneze astfel încât să se poată vedea unii 

pe alţii. Privitul în ochi facilitează comunicarea! 

Prelegerea – o perspectivă modernă  

Prelegerea este fără îndoială cea mai frecventă alegere într-o abordare didactică tradiţională. În acest 

sens este tipică imaginea profesorului la catedră (sau la tablă) care vorbeşte elevilor care stau cuminţi în 

bancă şi ascultă sau scriu după dictare. Am văzut că această abordare este foarte puţin eficientă pentru 

învăţare. 

Cu puţină „sare şi piper“ prelegerea poate fi recondiţionată însă şi introdusă într-un demers didactic 

modern, centrat pe achiziţiile elevului. Din această perspectivă, dascălul trebuie să se preocupe de: 

● Stimularea interesului elevilor prin: 

-  intrarea în prelegere prin intermediul unei poante, poveşti, imagini captivante şi în deplină relaţie 

cu ceea ce urmează să fie predat prin intermediul prelegerii; 

-  prezentarea unei probleme/ studiu de caz pe care se focalizează prezentarea; 

-  lansarea unei întrebări incitante (astfel încât elevii să fie atenţi la prelegere pentru a afla răspunsul). 

● Aprofundarea înţelegerii elevilor prin: 

- folosirea de exemple şi analogii pe parcursul prezentării (pe cât posibil cu trimiteri la viaţa reală); 

- dublarea verbalului cu alte coduri – oferirea de imagini, grafice şi alte materiale ilustrative; 

- folosirea limbajului corporal. 

●Implicarea elevilor pe parcursul prelegerii prin întreruperea prelegerii: 

- pentru a incita elevii la a oferi exemple, analogii, experienţe personale; 

- pentru a da răspunsuri la diferite întrebări; 

- pentru a efectua o sarcină scurtă care clarifică diverse poziţii enunţate. 

● Evitarea unui punct final la final! 

● Încheierea prelegerii prin intermediul unei probleme/ aplicaţii care urmează să fie rezolvate de 

elevi. 

● Solicitarea elevilor pentru a rezuma cele prezentate sau pentru a concluziona.            

 

 

Jurnalul cu dublă intrare 
 „Jurnalul cu dublă intrare“ este o metodă prin care cititorii stabilesc o legătură strânsă între text şi 

propria lor curiozitate şi experienţă. Acest jurnal este deosebit de util în situaţii în care elevii au de citit texte 

mai lungi, în afara clasei. 

Pentru a face un asemenea jurnal, elevii trebuie să împartă o pagină în două, trăgând pe mijloc o linie 

verticală. În partea stângă li se va cere să noteze un pasaj sau o imagine din text care i-a impresionat în mod 

deosebit pentru că le-a amintit de o experienţă personală, pentru că i-a surprins, pentru că nu sunt de acord 

cu autorul, sau pentru că o consideră relevantă pentru stilul sau tehnica autorului. În partea dreaptă li se va 
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cere să comenteze acel pasaj: De ce l-au notat?  La ce   i-a făcut să se gândească?  Ce întrebare au în legătură 

cu acel fragment? Ce i-a făcut să-l noteze?  La ce i-a făcut să se gândeasca?  De ce i-a intrigat?  Pe măsură 

ce citesc, elevii se opresc din lectură şi notează în jurnal. Unii profesori cer un număr minim de fragmente 

comentate, în funcţie de dimensiunile textului. 

După ce elevii au realizat lectura textului, jurnalul poate fi util în faza de reflecţie, dacă profesorul 

revine la text, cerându-le elevilor să spună ce comentarii au făcut în legătură cu pasaje diverse.  Şi profesorul 

ar trebui să fi făcut comentarii, pentru a atrage atenţia asupra unor părţi din text pe care ţine neapărat să le 

discute cu elevii. 

Bulgărele de zăpadă 
Metoda presupune reducerea numărului de elemente, aspecte, faţete ale unei probleme/ situaţii pentru 

focalizarea asupra celor esenţiale. Se recomandă următoarele etape: 

- împărţirea grupului în echipe de 7-8 persoane; 

- enunţarea temei; 

- notarea ideilor: fiecare membru notează pe un post-it ideea sa şi o pune pe centrul mesei; 

- ierarhizarea ideilor: fiecare membru citeşte toate ideile şi le ierarhizează (1-8); se vor reţine primele 

2-3; se reuneşte apoi tot grupul cu cele două idei de la fiecare şi se repetă algoritmul; astfel se vor reţine doar 

ideile/ aspectele pe care tot grupul le consideră relevante. 

Dacă ne uităm cu atenţie, observăm că cele două metode – cubul şi bulgărele de zăpadă – sunt 

complementare prin ceea ce propun spre realizare. Cubul îi va ajuta pe elevi să privească tema din diferite 

perspective, exercitând diferite proceduri, iar bulgărele de zăpadă îi va ajuta să reducă numărul de elemente, 

aspecte, faţete ale unei probleme/ situaţii pentru focalizarea asupra celor esenţiale, rămânând în consens. 

Atribuirea perspectivei de lucru pentru fiecare grup în cadrul cubului se poate face aleator (după 

împărţirea pe grupe – 6 – se rostogoleşte cubul şi fiecare grupă reţine perspectiva care pică cu faţa în sus) 

sau după  preferinţele elevilor dintr-un grup; sau chiar profesorul poate atribui fiecărui grup câte o 

perspectivă. Modul de atribuire a perspectivei rămâne la alegerea şi cumpănirea profesorului, în funcţie de 

timpul pe care îl are la dispoziţie, de cât de bine cunoaşte colectivul de elevi, de dinamica colectivului clasei 

etc. 

Prezentările fiecărui grup din perspectiva care i-a revenit trebuie să fie văzute de ceilalţi, discutate, 

completate în urma discuţiilor. Dacă ne-am opri aici, rezultatul ar fi prea stufos, oarecum ca un mozaic 

divers colorat. Astfel,  se reîmpart elevii în grupe mai mari, de 7-8. Fiecare va nota pe un post-it aspectul, 

perspectiva, problema care i s-a părut cea mai interesantă şi o plasează în centrul mesei. Din 8 propuneri se 

reţin 3; continuaţi procedura până când întreaga clasă a fost de acord cu trei aspecte/ probleme etc. Ceea ce 

se obţine remarcabil prin utilizarea coroborată a celor două metode este implicarea tuturor elevilor cu 

minimum de „conflicte“ şi apoi, finalizarea, construirea propriu-zisă tot cu participarea tuturor; odată ce a 

fost de acord şi a sprijinit, a „votat“ pentru o idee, va trebui şi să o pună în operă. Chiar dacă nu este ideea 

lui, dar a găsit-o bună, a aderat la ea, elevul va lucra cu mai multă seriozitate şi chiar plăcere. 

Mozaicul  
Mozaicul presupune învăţarea prin cooperare la nivelul unui grup şi predarea achiziţiilor dobândite 

de către fiecare membru al grupului unui alt grup. 

 Ca toate celelalte metode de învăţare prin cooperare şi aceasta presupune următoarele avantaje: 

- stimularea încrederii în sine a elevilor; 

- dezvoltarea abilităţilor de comunicare argumentativă şi de relaţionare în cadrul grupului; 

- dezvoltarea gândirii logice, critice şi independente; 

- dezvoltarea răspunderii individuale şi de grup; 

- optimizarea învăţării prin predarea achiziţiilor, altcuiva. 

Mozaicul presupune următoarele etape: 

- Împărţirea clasei în grupuri eterogene de 4 elevi, fiecare dintre aceştia primind câte o fişă de 

învăţare numerotată de la 1 la 4. Fişele cuprind părţi ale unei unităţi de cunoaştere. 

- Prezentarea succintă a subiectului tratat. 

- Explicarea sarcinii care constă în înţelegerea întregii unităţi de cunoaştere. 
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- Regruparea elevilor, în funcţie de numărul fişei primite, în grupuri de experţi: toţi elevii care au 

numărul 1 vor forma un grup, cei cu numărul 2 vor forma alt grup ş.a.m.d. În cazul în care se lucrează cu 

toată clasa, se vor forma două grupuri pentru fiecare număr. 

- Învăţarea prin cooperare a secţiunii care a revenit grupului din unitatea de cunoaştere desemnată 

pentru oră: elevii citesc, discută, încearcă să înţeleagă cât mai bine, hotărăsc modul în care pot preda ceea ce 

au înţeles colegilor din grupul lor originar. Strategiile de predare şi materialele folosite rămân la latitudinea 

grupului de experţi. Este foarte important ca fiecare membru al grupului de experţi să înţeleagă că el este 

responsabil de predarea secţiunii respective celorlalţi membri ai grupului iniţial. 

- Revenirea în grupul iniţial şi predarea secţiunii pregătite celorlalţi membri. Dacă sunt neclarităţi, se 

adresează întrebări expertului. Dacă neclarităţile persistă, se pot adresa întrebări şi celorlalţi membri din 

grupul expert pentru secţiunea respectivă. Dacă persistă dubiile, atunci problema trebuie cercetată în 

continuare. 

- Trecerea în revistă a unităţii de cunoaştere prin prezentare orală cu toată clasa/ cu toţi participanţii. 

Este important ca predarea să fie monitorizată pentru ca achiziţiile să fie corect transmise. 

Discuţia  
Discuţia constă într-un schimb organizat de informaţii şi de idei, de impresii şi de păreri, de critici şi 

de propuneri în jurul unei teme sau chestiuni determinate în scopul examinării şi clarificării în comun a unor 

noţiuni şi idei, al consolidării şi sistematizării datelor şi conceptelor, al explorării unor analogii, similitudini 

şi diferenţe, al soluţionării unor probleme care comportă alternative.  

Discuţia cu clasa este fundamentală pentru învăţarea interactivă. Din perspectiva unui participant, 

discuţia presupune avansarea unor idei şi receptarea unei multitudini de alte idei, unele în acord, altele în 

dezacord cu părerile proprii, dar tocmai această varietate este aceea care provoacă gândirea la acţiune. 

Din această perspectivă, discuţia prezintă o serie de avantaje: 

- Crearea unei atmosfere de deschidere; 

- Facilitarea intercomunicăriii şi a acceptării punctelor de vedere diferite; 

- Conştientizarea complexităţii situaţiilor în aparenţă simple; 

- Optimizarea relaţiilor profesor-elevi; 

- Realizarea unui climat democratic la nivelul clasei; 

- Exersarea abilităţilor de ascultare activă şi de respectare a regulilor de dialog. 

Profesorul poate alege ca jumătate din clasă să participe la activitatea MOZAIC, celorlalţi elevi 

revenindu-le o altă sarcină de lucru. 

Etape:  

- Stabilirea regulilor discuţiei şi reamintirea acestor reguli (cu ocazia fiecărei noi discuţii sau pe 

parcursul discuţiei); 

- Dispunerea elevilor în cerc sau semicerc; 

- Prezentarea subiectului discuţiei cu claritate şi într-un mod care să încurajeze exprimarea ideilor; 

- Moderarea discuţiei, facilitând exprimarea punctelor de vedere. 

Într-o discuţie, rolul profesorului este de facilitare a fluxului coerent de idei al elevilor, ceea ce 

presupune încurajarea lor de a se exprima – adecvat şi la obiect. 

Următoarele acţiuni sunt de natură să faciliteze discuţia: 

1. Parafrazarea – astfel încât elevul să simtă că a fost înţeles, iar colegilor săi să li se faciliteze 

înţelegerea printr-un rezumat esenţializat a ceea ce a fost spus pe larg; 

2. Verificarea înţelegerii – prin adresarea unei întrebări de clarificare astfel încât elevul să 

reformuleze ceea ce a spus; 

3. Aprecierea unui punct de vedere interesant sau pertinent; 

4. Sugerarea unei noi perspective sau a unui contraexemplu pentru a contracara – făra a critica însă – 

un punct de vedere nerealist; 

5. Energizarea discuţiei folosind o glumă sau solicitând în mod explicit luarea de poziţii din partea 

celor tăcuţi; 

6. Medierea divergenţelor prin reformularea punctelor de vedere opuse din perspectiva toleranţei; 

7. Evidenţierea relaţiilor dintre intervenţiile diferiţilor elevi – ceea ce va oferi coerenţă şi pertinenţă 

temei de discutat şi comentariilor elevilor, facilitând înţelegerea conceptelor vehiculate; 
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8. Rezumarea ideilor principale. 

De maximă importanţă pentru derularea unei discuţii profitabile este maniera de a adresa întrebări 

stimulative pentru elevi: 

- Întrebări la care pot fi date mai multe răspunsuri, evitând întrebările cu răspuns Da/ Nu 

- Întrebări de genul „De ce credeţi asta?“ , „De ce credeţi că…?“ (pentru a aprofunda problema pusă 

în discuţie); 

-„Ce s-a întâmplat?“ (o astfel de întrebare îi ajută pe elevi să-şi clarifice perspectiva asupra 

problemei în discuţie); 

- „De ce s-a întâmplat aceasta?“ (se încurajează înţelegerea cauzelor şi a efectelor, se deplasează 

accentul spre căutarea motivelor); 

- „Se putea întâmpla şi altfel? Cum?“ (se subliniază ideea că acţiunile sunt de fapt rezultatul unei 

alegeri sau sunt influenţate de faptul că nu s-a ales cea mai bună alternativă); 

- „Ce ai fi făcut tu într-o astfel de situaţie? Ce crezi că a simţit persoana respectivă? Ce ai fi simţit tu 

într-o astfel de situaţie?“ (Elevii sunt antrenaţi să exprime empatie); 

-„A fost corect? De ce?“ (sunt întrebări esenţiale pentru stimularea dezvoltării morale la elevi); 

Teme de discuţie: 

-  criticarea unor puncte de vedere sau a unui elev; 

-  intervenţia după fiecare elev; 

- impunerea unui punct de vedere. 

 Muzica ambientală în sala de curs ajută la dezaccelerarea gândirii, calmarea neliniştii, 

îmbunătăţirea concentrării, dezvoltarea plăcerii de a învăţa, educarea emoţiei. 

 Aşezarea în cerc sau în formă de ,,U” ajută la inducerea unui sentiment de siguranţă, promovarea 

educaţiei participative, diminuarea conflictelor dintre elevi, eliminarea inhibiţiilor. Elevii îşi pot vedea unii 

altora chipurile, promovându-se, astfel, interacţiunea socială. 

 Folosirea unor istorioare pline de haz sau cu conţinut moral, în situaţii conflictuale sau pentru a 

pune suflet în predarea materiilor ce pot deveni plictisitoare, stimulează curiozitatea şi capacitatea de a 

memora a elevilor. 

 Umanizarea cunoaşterii prin povestirea vieţii scriitorilor, istoricilor, savanţilor ce au făcut 

descoperiri importante duce la stimularea îndrăznelii, promovarea perspicacităţii, cultivarea creativităţii, a 

înţelepciunii, creşterea capacităţii de a gândi critic, interes pentru ştiinţă. 

 Umanizarea profesorului prin expunerea unor întâmplări din viaţa sa, povestirea anumitor lucruri 

care  dezvăluie trăsături ale personalităţii sale influenţează atitudinea elevilor. De asemenea, dialogul dintre 

cadrul didactic şi elev despre viaţa acestuia din urmă, problemele sale este util în dezvoltarea lui emoţională 

pozitivă. 

Stimularea capacităţii de înţelegere, formarea unei motivaţii pot fi obţinute prin modul de apreciere 

oferit de profesor. Înainte de a-l critica, este bine să-i oferim elevului o apreciere pozitivă, o laudă. Aceasta 

îi va crea un sentiment de deschidere care îl va face să accepte corectarea unei greşeli, fără încăpăţânare. 
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CREATIVITATEA CA JOC AL INTELIGENŢEI  

 

 

Profesor pentru învățământul preșcolar SIMONA ANGHEL  

Școala Gimnazială nr.28  ”Dan Barbilian” Constanța 

 

 

Motto: “Cel mai bun educator este acela care cunoaşte mai bine vremea în 

care trăieşte, care percepe cu fineţe marile trăsături caracteristice ale vieţii 

contemporane şi care se bucură şi suferă din cauza acestei vieţi.”  

(Ernest Louis) 

 

            Creativitatea constituie una dintre problemele majore ale contemporaneității, devenind un ,,concept 

central” în psihologie. Problemă de cercetare pentru psihologi, pedagogi, psihanalişti, filosofi, esteticieni, 

sociologi şi sociologi ai culturii, axiologi, antropologi, economişti - dată fiind complexitatea uimitoare a 

fenomenului, creativitatea este şi în atenţia lingviştilor şi a psiholingviştilor. Precizarea termenului, 

impunerea lui în limba din palierul neologismelor în cel al limbii comune şi menţionarea lui nu numai în 

dicţionarele lexicale, dar şi în cele de pedagogie şi de psihologie, sunt tot atâţia paşi în conştientizarea şi 

valorificarea creativităţii. 

Conceptul de creativitate își are originea în cuvântul latin creare, care înseamnă zămislire, făurire, 

naștere. Intr-o accepțiune foarte largă, creativitatea constituie un fenomen general uman, forma cea mai 

înaltă a activității omenești. Tot așa cum nu toți copiii sunt la fel de inteligenți, ei nu sunt nici la fel de 

creativi, dar în același fel în care toți copiii au manifestări de inteligența, încă de la naștere, ei prezintă de 

asemenea și manifestări care evidențiază potențialul creativ.     

Poate să fie cineva creativ fără să fie inteligent? Există vreo legătură între aceste procese mentale 

diferite sau ele se exclud în totalitate?  Pornind de la definiţia inteligenţei, conform căreia aceasta este 

abilitatea de a rezolva probleme abstracte, de a ne adapta şi de a forma mediul din jurul nostru, deja întâlnim 

creativitatea. Faptul că autoformarea, formarea mediului şi abilitatea de acomodare includ în procesul de 

schimbare şi dezvoltare creativitatea, declară că aceste structuri sunt considerate ca structuri relaţionale. 

Luând în considerare aceste rezultate cercetările moderne au dezvoltat un model de cinci nivele pentru a 

demonstra legătura dintre inteligenţă şi creativitate, model legat de numele cercetătorului Sternberg.                                                                                                                         

Primul nivel al modelului consideră creativitatea un subansamblu al inteligenţei, unde s-a demonstrat 

că structura multidimensională a inteligenţei include mai mulţi factori, caracteristici gândirii divergente: 

fluiditatea, flexibilitatea, rezolvarea problemelor, originalitatea.  

La nivelul doi apare inteligenţa ca o submulţime a creativităţii. În acest caz, creativitatea, gândirea 

creativă este influenţată şi generată de şase elemente: mediul, inteligenţa, cunoştinţele, tipul de gândire, 

personalitatea şi motivaţia. 

La nivelul trei ambele abilităţi sunt considerate procese mentale identice, ceea ce este demonstrat 

prin faptul că nu există nicio diferenţă esenţială între mecanismul creativităţii şi cel al inteligenţei. 

Nivelul patru consideră creativitatea şi inteligenţa două procese diverse, nerelaţionale, ceea ce  

contrazice afirmările de la nivelul trei. În acest caz inteligenţa apare ca un element de bază al acomodării, iar 

creativitatea este elementul care provoacă schimbările. 

La nivelul cinci abilităţile apar ca elemente relaţionale, unde părţile comune se află într-o 

interacţiune  continuă, pentru a creea  rezultatul perfect.   

Cercetările legate de inteligenţă şi creativitate au demonstrat că inteligenţa poate exista şi fără 

creativitate, dar creativitatea presupune prezenţa inteligenţei. În ciuda faptului că este vorba despre structuri 

diferite, creativitatea nu poate fi înţeleasă tratată izolat, separat de inteligenţă. Cele două includ elemente şi 

factori comuni, ceea ce explică caracterul îndoit al creativităţii; partea divergentă şi convergentă a gândirii 

creative, care colaborează în continuu. 

Ridicarea potențialului creativ al copiilor începe de la munca creatoare a cadrului didactic (pentru 

aceasta sunt necesare cunoștințe vaste și o bună pregătir ). 
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Este adevărat că stimularea creativității, a originalității și a gândirii critice presupune o serie de 

riscuri pe care educatoarea trebuie să și le asume, conștientă fiind că rezultatul final merită un asemenea 

preț. 

Toți copiii sunt inteligenți în felul lor. Abilitățile înnăscute și creativitatea trebuie încurajate și 

stimulate pentru a atinge potențialul maxim.  

Copiii mici învață cel mai bine prin experiențele tactile care folosesc simțurile, stimulează imaginația 

și își pot folosi curiozitatea naturală și abilitățile înnăscute în avantajul lor. De fapt, talentele naturale ale 

copilului pot fi dezvoltate optând pentru jocurile simple și activitățile centrate pe acesta, menite să-i 

stimuleze multiplele forme de inteligență. Howard Gardner a identificat șapte forme de inteligență care 

trebuie încurajate de părinți, educatori și profesori: lingvistică, muzicală, logico-matematică, vizual-spațială, 

fizico-motorie, interpersonală și intrapersonală. În timp ce forma lingvistică și cea logico-matematică sunt 

asociate de obicei cu inteligența, celelalte sunt considerate talente.                                                                                      

Gardner le vede pe toate șapte ca fiind egal importante, iar fiecare copil posedă toate aceste tipuri de 

inteligență 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 activități sau când combină elemente din domenii 

diferite într-o activitate proprie. 

Inteligența lingvistică (capacitatea de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse cu ajutorul codului 

lingvistic). Poate fi încurajata prin jocuri de cuvinte orale sau scrise ca de exemplu: găsirea rimelor, 

povestitul, scrierea timpurie etc. Rezultate foarte bune se pot obține prin folosirea  cărților și revistelor. 

Lecturarea acestora împreună cu grupuri mici de copii dă ocazia educatoarei să ceară recunoașterea unor 

cuvinte, litere, grupuri de litere. Copilul învață numele animalelor, plantelor, insectelor, țărilor, planetelor, 

oamenilor. Apoi asociază imaginile cu denumirea lor specific. 

 Se pot inventa jocuri folosind cuvinte cunoscute sau inventarea  altora noi. Exemple de variante de 

folosit în jocurile didactice:  

 Caută în text literele.... 

 Formează cuvântul.....cu literele decupate potrivite! 

 Spune cât mai multe cuvinte care încep cu litera.....  

 Propoziții alfabetice: se iau  litere din alfabet și se construiesc  propoziții formate din cuvinte care 

să înceapă cu aceeași literă –Exemplu: A- Ana are alune. 

 Propoziții prin asocierea unor cuvinte- se aleg două cuvinte la întâmplare și se cere  copiilor să 

alcătuiască propoziții cu ajutorul lor. Cuvintele pot fi cât mai variate (casă-minge; mașină-floare etc.), pentru 

a dezvolta cât mai mult creativitatea și inteligența copiilor. 

     Dezvoltarea inteligenței lingvistice ajută copilul să dobândească un vocabular bogat ce îi va 

facilita crearea unor mesaje adevate situațiilor, succinte sau nu, crearea discursurilor, a compunerilor, 

redarea propriei imaginații prin cuvinte, prin acest esențial mijloc de comunicare – limbajul.  

   Inteligența logico – matematică (capacitatea de a opera cu modele, categorii, relaţii, de a grupa, 

ordona şi interpreta date). Inteligenţa logico-matematică este inteligenţa ordinii şi a secvenţialităţii, a logicii 

şi a reprezentării simbolice a universului. Preşcolarii la care s-a constatat acest tip de inteligenţă ca fiind 

dominantă dovedesc uşurinţă în a lucra cu cifre, abilitatea de a ordona realitatea, exprimând caracteristicile 

acesteia în manieră logică.  

Jocurile de masă şi cele recreative oferă strategi de dezvoltate a inteligenţei logico-matematice, prin 

faptul că stimulează dorinţa copiilor de a fi primii, de a-şi concepe propria strategie de câştig prin faptul că 

respectă disciplina jocului şi motivaţia de competiţie: memorează, fac asocieri, compară, sintetizează, 

descoperă.  

Un copil cu inteligenţă logico-matematică dominantă face uşor calculi, îi plac cifrele şi jocul cu ele, 

la fel şi jocurile logice, înţelege succesiunea anotimpurilor, lunilor, zilelor, analizează, măsoară, rezolvă fără 

ajutorul imaginilor, construieşte fraze logice, compune, rezolvă probleme, adresează întrebări şi dă 

răspunsuri logice şi argumentate.  

Depistarea inteligenţei logico-matematice la preşcolari se realizează prin crearea unui spaţiu 

educaţional stimulativ (jucării, tăbliţe magnetice cu cifre, cuburi, jocuri de masă cu imagini cu numere şi 

cifre) şi prin provocarea preşcolarului să separe, să clasifice după anumite criterii, să constituie mulţimi, să 

numere, să asocieze cifra cu numărul corespunzător. 
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În perioada evaluării iniţiale, educatoarea nu intervine, lasă copiii să se manifeste liber în modul 

provocat de ea, creat special pentru fiecare tip de inteligenţă. 

Copiii cu inteligenţă logico-matematică preferă materiale pentru explorat, laboratoarele şi vizitele la 

muzeele de ştiinţă. Ocupaţiile pe care le pot avea la maturitate sunt: matematicieni, oameni de ştiinţă, 

filozofi.  

Inteligența muzicală (capacitatea de a dezvolta produse cu ajutorul ritmului şi melodiei). Este 

capacitatea de a crea produse cu ajutorul funcţiilor auditive, care se exersează în percepţia, recunoaşterea, 

compunerea, producerea şi valorificarea fragmentelor muzicale, melodiilor, construcţiilor melodice, 

ritmurilor, tonurilor, sunetelor. 

Este dezvoltată prin ascultarea diferitelor genuri de muzică, cântatul liber, cântatul la diferite 

instrumente muzicale (chiar și ținerea ritmului prin bătăi de palme pe anumite suprafețe dure). 

Educatorul privește  filme împreună cu copiii și discută despre cum regizorii folosesc anumite efecte 

muzicale pentru a transmite diferite mesaje. Copiii își pot crea propriile cântece folosind diferite obiecte 

casnice (pahare, de exemplu). Creația ce derivă din aceasta dezvoltare este una puternic artistică, la fel și din 

cea vizual-spațială. 

Inteligența fizico-motorie ( capacitatea de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse cu ajutorul 

mişcării). 

Copiii vor  dansa pe diferite genuri muzicale, vor juca  roluri de oameni și animale sau pot practica 

diferite sporturi (ciclism, mersul pe role). Copilul trebuie lăsat să atingă obiectele, să le manevreze, să creeze 

obiecte, să coasă, să gătească sau să contruiască modele din imaginația lor.  

Inteligența vizual-spațială (capacitatea de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse cu ajutorul 

reprezentărilor spaţiale şi al imaginii). 

Exista numeroase tehnici artistice și materiale pentru dezvoltarea acestei inteligențe prin desen, 

pictură, colaje, țesături, mozaic, sculptură și construcția diferitelor structuri din cuburi. Copiii pot decide 

singuri asupra aranjamentului clasei lor. Inainte de a ieși din clasă la o plimbare  pot să stabilească singuri 

traseul.   

Inteligența interpersonală (capacitatea de a dezvolta produse prin cunoaşterea şi interacţiunea cu 

ceilalţi ). Este capacitatea de a comunica permanent cu lumea exterioară, de a rezolva probleme şi de a crea 

produse graţie empatiei, cunoaşterii şi înţelegerii altor persoane, a conştientizării sentimentelor, trăirilor, 

stărilor interioare, intenţiilor, motivaţiilor, intereselor, modurilor de interacţiune specifice celorlalte 

persoane. Această inteligenţă îi ajută pe copii ca, înţelegându-i pe ceilalţi, să colaboreze şi să coopereze cu 

ei, datorită abilităţilor sociale pe care le deţin. 

Aceasta formă de inteligență poate fi stimulată prin orice formă de interacțiune cu ceilalți, prin roluri 

de imaginație: “la restaurant”, “la magazin” sau “de-a mama și tata”. Cei mici interacționează cu copiii de 

vârsta lor jucând diferite jocuri, studiind sau desfășurând activități împreună. Își asumă roluri de lider cum ar 

fi să aibă grijă de frățiori sau să-i ajute pe cei sărmani. Pot fi încurajați să exploreze diferitele puncte de 

vedere ale unei situații sau să vadă cum ar fi afectați ceilalți de acțiunile lor.  

Astfel, vor începe să copieze comportamentul acestora în diverse situații: fie ei devin părinți (se 

joacă „de-a mama și de-a tata”), fie devin bucătari, își doresc să meșterească prin casă, să “repare” aparatele, 

să machieze păpușile sau chiar să defileze în hainele părinților și așa mai departe, toate acestea pentru că vor 

să înțeleagă, într-un mod inconștient, stilul de viață al celorlalți, să experimenteze acele modele pe care le-au 

întâlnit, să descopere cum este să fii așa. 

Atunci când se joacă de-a doctorul, copilul  poate învăța mecanismele de prevenție sau care sunt 

obiectele care pot răni sau obiceiurile care pot duce la îmbolnăvire. Astfel poate mai departe să își învețe 

“pacienții”. 

Inteligenta intrapersonală (capacitatea de a dezvolta produse prin cunoaşterea de sine). Este 

capacitatea de a comunica permanent cu propria lume interioară, de a rezolva probleme şi de a dezvolta 

produse graţie introspecţiei, a cunoaşterii şi înţelegerii de sine, a conştientizării propriilor sentimente, trăiri, 

stări interioare, emoţii, intenţii, motivaţii, interese. Această inteligenţă ne ajută să ne înţelegem propria 

personalitate, să „colaborăm” cu noi înşine. 

Inteligența intrapersonală poate fi încurajată prin discuții cu copiii despre ce le place și ce nu le 

place, cerându-le opinia asupra unor lucruri și cerându-le să o argumenteze, îndemnându-i    să-și pună 
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întrebări despre deciziile luate de-a lungul zilei. Pot fi  învățați să-și conștientizeze propriile puncte tari sau 

slabe.  

Copiii învață și se exprimă cel mai bine prin activități care implică și angajează toate simțurile lor.  

Părinții și educatorii pot asigura o varietate de activități pentru copiii mici care să le încurajeze 

dezvoltarea cognitivă și creativitatea naturală în moduri adecvate vârstei lor. 

Învăţarea prin intermediul jocului didactic, mai ales de vârstă şcolară mică, este una din dezideratele 

pedagogiei moderne şi postmoderne, deoarece lecţiile organizate pe baza jocului oferă un cadru propice 

pentru învăţarea activ – participativă, stimulând creativitatea şi imaginaţia copiilor. 

Inteligența vizual-spațială (a învăța să vezi) este  capacitatea de a crea produse cu ajutorul 

reprezentărilor mentale, al simbolurilor grafice, al graficelor, al diagramelor, al imaginilor şi culorilor, 

abilitate care nu este corelată strict cu domeniul vizual, ea putând fi prezentă şi la copiii orbi. 

Jocurile de asociere a imaginilor cu cuvinte ating și dezvoltarea inteligenței vizual-spațiale. De 

asemenea, recunoașterea locurilor pe unde a fost într-o excursie din vederea pozelor sunt ajutătoare. Copilul 

trebuie să picteze, să coloreze, să deseneze, să copieze imagini deja desenate sau obiecte reale, îndrumat 

puțin despre forme, umbre, dimensiuni și raporturi dimensionale. Colajul, puzzle-ul și modelajul sunt de 

asemenea activități constructive. 

Trebuie să folosim darul imaginației inteligent. O putem face prin aprecierea capacităților noastre 

creative. Sarcina noastră este să educăm copiii pentru a face față viitorului. E posibil ca noi să nu vedem 

acest viitor, dar ei îl vor vedea. Sarcina noastră este să-i ajutăm să facă ceva din el. 
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„Creativitatea constituie activitatea conjugată a tuturor funcţiilor psihice ale persoanei, intelectuale, 

afective şi volitive, conştiente şi inconştiente, native şi dobândite, de ordin biologic, psihofiziologic şi social 

implicate în producerea noului şi originalului" (Anca Dragu, 2003) 

Creaţia reprezintă una dintre cele mai complexe activităţi ale gândirii, am putea spune forma ei 

extremă care duce la un nivel nou de sinteză, superior celui presupus de rezolvarea problemelor. Ausubel şi 

Robinson sunt de părere că ea se bazează pe utilizarea unor relaţii vag înrudite cu ideile existente deja în 

structura cognitivă a individului, cu scopul obţinerii unor produse noi. 
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Deşi paradoxal, prin anii "80, studiul intensiv al gândirii i-a condus pe unii psihologi la confundarea 

creaţiei cu rezolvarea problemelor. „Procesul creator este identic cu procesele obişnuite de rezolvare de 

probleme" scria un autor american de prestigiu H.A. Simon. Alţi autori însă, în spiritul constructiv al 

tradiţiei, au reafirmat şi refundamentat diferenţa existentă între cele două activităţi ale gândirii. J.T. Di Hon. 

în două dintre studiile sale publicate succesiv, unul în 1987, altul în 1988, a arătat pe baza unor corectări 

experimentale şi statistic- coreiaţionale, că procesele psihice implicate în creaţie sunt diferite de cele din 

rezolvarea problemelor, dat fiind faptul că performanţele obţinute în cele două tipuri de activităţi nu 

corelează. Aceeaşi lipsă de corelaţie a fost descoperită şi între performanţele obţinute în activitatea de 

creaţie, fapt care demonstrează, pe de o parte structurarea pe niveluri a activităţii creatoare, fiecare nivel 

presupunând procese psihice distincte (necunoaştere - primul nivel, descoperire - ai doilea nivel, invenţii - al 

treilea nivel) pe de altă parte caracterul neunitar şi eterogen al activităţii creatoare însăşi. 

Treptat, creaţia ca activitate a gândirii a început să-şi capete propria fizionomie. Ea parcurge în linii 

mari aceleaşi etape ca şi rezolvarea problemelor, chiar dacă acestea poartă denumiri diferite (prepararea, 

incubaţia, iluminarea, verificarea - Wall as. 1926). 

Prepararea presupune conştiinţa că există o problemă şi desigur, culegerea unor informaţii legate de 

ea; presupune o activizare a individului. 

Incubaţia sau gestaţia ideii este cea mai productivă etapă, deşi aparent mai pasivă, pentru că 

antrenându-şi o varietate de soluţii, individul alege. 

iluminarea este un moment în care individul acceptă, validează soluţia la nivel conştient sau 

inconştient. Apare pe neaşteptate o străfulgerare pe baza căreia este rezolvată problema. 

Verificarea este un proces de punere la punct, un gen de revizuire; analiza creatorului în raport cu 

modalitatea în care va fi primită creaţia; este un moment de propunere de noi scopuri. Individul nu se 

limitează la o singură creaţie. 

Irwing Taylor (1959) cercetător în domeniul psihologiei sociale a analizat peste o sută de definiţii 

ale creativităţii şi a pus în evidenţă cinci nivele de creativitate. El a sugerat că variaţia creativităţii se 

produce în adâncime şi amploare mai degrabă decât ca tip. Astfel, ar fi eronat să facem deosebiri (desigur 

din punct de vedere psihologic) între creaţia ştiinţifică şi cea artistică, deoarece creativitatea implică o 

abordare a problemei sub aspect mai mult fundamental decât cel accidental. 

Primul nivel îl constituie creaţia expresivă, ce poate fi exemplificată şi de desenele spontane ale 

copiilor. Este vorba de forma fundamentală a creativităţii, necesară pentru apariţia mai târziu a unor nivele 

superioare. Ea implică o expresie independentă, în care îndemânarea, originalitatea şi calitatea produsului 

nu sunt importante. Are la bază faptul că produsul finit are o capacitate de informaţie restrânsă sau 

informaţii incomplete. Tehnica de analizare a produsului este destul de rudimentară. 

La nivelul următor, al creaţiei productive, există o tendinţă de a restrânge şi de a controla jocul liber 

al imaginaţiei şi de a îmbunătăţi tehnica de execuţie. Produsele obţinute pot să nu fie cu totul diferite de 

acelea ale celorlalţi oameni. Se bazează pe o cantitate mai mare de informaţii. 

Nivelul creaţiei inventive presupune invenţia şi descoperirea, caracteristicile cele mai importante 

care implică flexibilitatea în perceperea unor relaţii noi şi neobişnuite între părţile care înainte erau separate. 

Este o treaptă superioară. Aici intervine nota personală a creatorului. 

Creaţia inovatoare este cel de-al patrulea nivel care se întâlneşte la puţini subiecţi. Ea înseamnă o 

modificare semnificativă a fundamentelor sau principiilor care stau la baza unui întreg domeniu de artă sau 

ştiinţă. Se descoperă un principiu nou, la un nivel de abstractizare ridicat. 

Forma cea mai înaltă a puterii creatoare este creativitatea emergentivă. în care un principiu total nou 

sau o ipoteză nouă apare (emerge) la nivelul cel mai profund şi mai abstract. Este atins de geniile creatoare 

care impun un principiu nou ce poate fi preluat sub forma unei concepţii, a unui curent, creându-şi aşa 

numitele „şcoli"'. 

Psihologia a simţit nevoia să elaboreze un concept abstract, Eurema (de la grecescul hcuriskein = a 

afla - prin extensie - a descoperi). Structurile care conlucrează la realizarea creativităţii participă într-un fel 

sau altul 1a invenţii şi descoperiri. Desigur, părţile nu sunt juxtapuse, ci conjugate, în interdependenţă într-o 

varietate de relaţii. Mai multe părţi funcţionale în relaţie formează o structură creativă. Părţile funcţionale 

pot fi concepute ca un fel de atomi de creativitate iar structurile ca adevărate molecule de creativitate. 
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Toate structurile creative, ca totalitate de părţi în relaţie, conjugate vor forma psihicul personal ca 

sistem creativ integral. Ţinând seama de cele expuse, putem considera că la realizarea fenomenului de 

creativitate conlucrează următoarele eureme: 

 Eurema de acumulare şi comprehensiune a informaţiei, realizată de memorie, gândire, limbaj, 

interese etc.; 

 Eurema asociativ-combinatorie realizată de inteligenţă, imaginaţie, inconştient etc.; 

 Eurema cnergeiico-stimulatorie în cadrul căreia conlucrează pasiunea, sentimentele, motivaţia, 

interesul, curiozitatea, forţa proceselor nervoase exprimate în tipuri de activitate nervoasă superioară, 

efortul intens şi de durată, voinţa, curajul, trebuinţele, ambiţia, plăcerea de a descoperi etc; 

 Eurema critică realizată de gândirea analitică, de funcţia critică a inteligenţei şi conştiinţei etc.; 

 Eurema de obiectualizare a imaginilor 1a care conlucrează elemente ideativ-perceptive şi 

motorii. 

Eurema de acumulare şi comprehensiunea informaţiei este expresia unei necesităţi: individul are 

nevoie de un minim informaţional. Mecanismul psihic care satisface această dimensiune acumulativă este 

memoria. Se pune problema memorării elementelor fundamentale, utile, fezabile. Cum aflăm acest lucru? 

Răspunsul la această întrebare este gândirea. Aceste mecanisme psihice, memoria şi gândirea, acţionează 

complementar: nimic nu intră în memorie iară să fie gândii şi nimic din ceea ce este memorat nu rămâne 

nefiltrat de gândire. Relaţiile esenţiale dintre fenomene sunt de necesitate, cauzalitate şi finalitate. 

Cercetările de psihologie a memoriei pun în evidenţă faptul că memorarea se realizează în funcţie de 

interes, de speţă, de interesul creativ. Ea funcţionează ca un filtru ce realizează o primă selecţie şi clasificare 

informaţională. 

Eurema asoci at i v-comb i nat orie ne sugerează că în etapa de incubaţie materialul trebuie prelucrat. 

Dimensiunea asociativă ne ilustrează că a stabili relaţii între obiecte şi fenomene care aparent n-au nici-o 

notă comună, între obiecte şi fenomene pe care până acum le-am tratat obişnuit prin scheme 

comportamentale semnifică pentru comportamentul creativ o invitaţie la comportament antischemă. 

Cel mai mare inventator al tuturor vremurilor, Edison, a fost izgonit din şcoală pentru 

comportamentul său antischemă. 

Guttenberg a descoperit tiparul valorificând inteligenţa proprie, stabilind noi relaţii între teascul 

folosit de bunicul său care era viticultor şi ştampila tatălui său care era primar. Această capacitate de a 

vizualiza ideile nu o au toţi indivizii. Sunt creatori care se menţin pe prima treaptă a arcului creator şi alţii 

pe ce-a de-a doua parte. 

Materializarea acestei noi relaţii între obiecte diferite se face prin imaginaţie. Alături de inteligenţă şi 

imaginaţie participă şi intuiţia (capacitatea de a anticipa desfăşurarea anumitor evenimente pe baza 

surprinderii «nor relaţii semnificative atât la nivel conştient cât şi inconştient) problemele se rezolvă totuşi 

la nivel conştient. Henry Coandă a incubat 20 de ani „efectul Coandă". în acest caz inconştientul a rezolvat 

sarcina pe care conştientul nu a reuşit să o rezolve. 

Eurema energetico-stimulatoare este formată dintr-o multitudine de fenomene şi procese psihice 

care, împreună, îndeplinesc funcţia de dinamizare creativă a persoanei, înţelegem că acest drum al creaţiei, 

de a găsi soluţii, nu este un drum uşor. Voinţa este sursa noastră energetică. O voinţă puternică este 

generatoare de potenţe creative: „aproape fiecare dintre noi poate să-şi conducă mintea într-un mod mai 

eficient decât o face în mod obişnuit, într-o măsură mai mare sau mai mică, cu toţii suntem înzestraţi cu 

puterea voinţei şi aceasta este cheia efortului creator" (W.I. Beveridge). Această orientare a dimensiunilor 

energetice a individului către scopuri bine determinate îl face pe marele creator să se desprindă de realitatea 

comună, să devină distrat (efervescenţa creatoare este interioară) 

Dimensiunea stimulativă este realizată de motivaţie. Din totalitatea motivelor primează cele afective. 

Pasiunea este forţa emoţională care propulsează persoana şi o susţine energetic şi moral în îndelungata 

expediţie creativă. 

Eurema critică impune necesitatea unui echilibru între gândirea critică şi produsele imaginaţiei - este 

foarte greu de obţinui. Hipertrofierea funcţiei critice va duce la anularea ideilor aflate în germen - fenomen 

specific persoanelor inventiv-ideative dar, finalmente, neproductive. Hipertrofierea funcţiei imaginative, în 

lipsa unei corelaţii echilibrate cu cea critică va duce la fabulaţie. 



 

224 
 

Eurema de obiectualizare impune creatorului necesitatea de a-şi valorifica acea capacitate de a 

idealiza imaginea şi acea capacitate de vizualizare a ideilor. Ele descriu arcul creativ. 

Problema este aceea de a cultiva aceste capacităţi ale individului. învăţământul nostru cultivă în 

foarte mică măsură creativitatea. 

Climatul de creativitate este mult mai dificil de realizat decât climatul obişnuit de studiu şi 

transmitere a informaţiei din învăţământul tradiţional, ceea ce presupune prevederea de situaţii apte să 

stimuleze curiozitatea, confruntările, spiritul de investigaţie şi de căutare a unor soluţii originale. A dezvolta 

capacităţile creative ale gândirii înseamnă a cultiva flexibilitatea, abilitatea de a gândi abstract, 

originalitatea, fluiditatea expunerii ideilor, capacitatea de a stabili asemănări şi deosebiri, disponibilităţile de 

elaborare, organizare, reordonare. 

O metodă bună structurată pentru antrenarea indivizilor sau a grupurilor In vederea unei rezolvări 

creatoare a problemelor a fost dezvoltată în lucrarea „Synectica" de W. J.J. Gordon, 1961. Cuvântul 

„synectica" are originea în limba greacă şi înseamnă strângerea la olaită a unor elemente diverse, Metoda 

synectică foloseşte două operaţii de bază; 

• Să facă un lucru „ciudat" să-ţi devină „familiar"; 

• Să facă un lucru „obişnuit" să devină „ciudat". 

Crearea sau descoperirea a ceva nou, original, cu utilitate poate avea ioc prin şansă sau 

perspicacitate, prin apariţia întâmplătoare a unor asociaţii, prin folosirea largă a strategiilor euristice sau prin 

îmbinarea acestora cu cele algoritmice, rutiniere. Specificul procesului creator este însă, după opinia unor 

autori, nu soluţionarea problemelor, ci găsirea lor. Termenul de „problem finding" devine în acest context 

sinonim cu cel de problematizare. „Problematizarea/generarea, descoperirea de probleme reprezintă esenţa 

procesului de creaţie" (Dilion, 1988). Dacă soluţionarea problemelor ţine mai mult de reactualizarea şi 

folosirea unor deprinderi deja elaborate, problematizarea, deci creaţia, este legată de capacitatea de invenţie. 

Cu cât procesul problematizării este mai complex, cu atât diferenţa dintre procesele psihice implicate în 

situaţi şi cele presupuse de rezolvarea problemelor este mai mare. Creaţia, ca activitate a gândirii, conduce 

nu numai ia simpla corectare a structurilor cognitive existente, ci şi la emergenţa unora noi 

Având în vedere că abilităţile creative pot fi influenţate, antrenate, cultivate se impune respectarea 

unor cexinţe specifice învăţării creative: 

 Profesorul să insufle elevilor - prin modul de prezentare a informaţiilor, prin stilul său de 

gândire, prin specificul solicitărilor formulate pentru elevi, o atitudine şi un stil de gândire 

creator liber independent; 

 A stimula, a orienta şi a incita gândirea elevilor spre nou, spre neexplorat: 

 Asigurarea unei atmosfere permisive care să ofere elevilor acel climat optim pentru manifestarea 

liberă, spontană iară frica de a greşi, de a primi sancţiunea, aprecierea critică imediată; crearea 

unei atmosfere de explorare independentă, încrezătoare şi netulburată. 

Activitatea de învăţare de tip şcolar se desfăşoară într-un cadru situaţional extrem de complex, care 

cuprinde componente numeroase ca: potenţialităţi intelectuale, reacţii afective, predispoziţii, aptitudini. 

Pornind de la premisa că în fiecare elev există anumite tendinţe pozitive nespecifice legate de trebuinţa de 

reuşită, de împlinire, de competenţă, in şcoală se pot crea anumite situaţii care să stimuleze, să amplifice 

aceste resurse şi să influenţeze astfel eficienţa învăţării. Un exemplu de situaţie motivaţională îl reprezintă, 

situaţia de joc. 

Receptivitarea şi curiozitatea copilului, bogĂţia imaginaţiei, tendinţa sa spontanĂ cĂtre nou, 

pasiunea pentru fabulaţie, dorinţa lui de a realiza ceva constructiv, creativ pot fi „alimentate” şi implinite 

efectiv, pot fi puse adecvat în valoare prin solicitĂri şi antrenamente corespunzĂtoare care astfel pot oferi 

multiple elemente pozitive în stimularea şi cultivarea potenţialului creativ propriu vârstei preşcolare-şcolare 

mici. 

În acest sens, atmosfera sau climatul psihosocial în care îşi desfĂşoarĂ activitatea copilul constituie 

aspectul hotĂrâtor. Rolul unui climat caracterizat prin deschidere şi stil relaxat de creaţie, prin asigurarea 

libertĂţii de afirmare şi expresie independentĂ, prin recunoaşterea şi aprecierea pozitivĂ ca şi prin 

încurajarea şi promovarea efortului creativ pot participa în mod decisiv la dezvoltarea creativitĂţii copiilor. 

Dezvoltarea capacitĂţii de acţiune, îmbogĂţirea experienţei senzoriale ca şi evoluţie a întregului 

plan a cunoaşterii  pot oferi elemente care sĂ concure la acea expansiune subiectivĂ specificĂ şi la acea 
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independenţĂ acţionalĂ pe care o presupune potenţialul creativ al copiilor. ÎnsĂşi îmbogĂţirea repertoriului 

de experienţe şi evenimente cu care se confruntĂ copilul poate conferi noi premise pentru cultivarea unor 

elemente de creativitate sau a unor componente ale potenţialului creativ. 
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DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII  

PRIN REZOLVAREA ŞI COMPUNEREA  

PROBLEMELOR DE MATEMATICĂ 

 

 
         Prof. înv. primar MARIANA TÎNJALĂ  

                                                                        Şcoala Gimnazială “Alexandru cel Bun” Bacău Prof. înv. 

primar DANIELA-CRISTINA MOCONDOI  

                                                                    Şcoala Gimnazială “Alexandru cel Bun” Bacău 

 

 
Noţiunea de problemă are un conţinut vast şi cuprinde o gamă largă de preocupări şi acţiuni din 

domenii diferite, iar ritmul alert al dezvoltării şi competiţiei în toate domeniile de activitate ne impune să 

gândim repede şi bine. Matematica contribuie la dezvoltarea creativităţii, gândirii logice, a spiritului de 

receptivitate, al raţionamentului. În acest sens, pedagogul şi matematicianul G. Polya consideră că „scopul 

predării matematicii este de a-i face pe tineri să gândească şi mijlocul îl reprezintă rezolvarea de către elevi 

a problemelor care cer un anumit grad de creaţie, de nerutinare“. 

Şcoala contribuie în mare măsură la dezvoltarea potenţialului copilului, vizând flexibilitatea, fluenţa 

şi senzitivitatea, cultivarea originalităţii şi ingeniozităţii. Acestea sunt asigurate şi de fenomenele psihice 

dinamizatoare: curiozitatea, pasiunea, nevoia de activitate, succesul şi satisfacţia, ce pot fi declanşate sau 

accelerate de şcoală, care asigură şcolarilor mici fondul psihic necesar acţiunilor creative. 

În clasele I-IV elevii îşi însuşesc noţiunile de bază pe care le vor utiliza pe tot parcursul vieţii şi pe 

care se va clădi un întreg sistem al învăţământului matematic. Dacă nu-şi vor însuşi la timp aceste noţiuni, 

elevii vor întâmpina dificultăţi. Astfel dacă un elev care n-a învăţat să calculeze corect, va depune un efort 

mult mai mare şi nu va putea să urmărească firul raţionamentului unui exerciţiu sau a unei probleme. 

Dacă elevul simte că a pătruns tainele noţiunilor matematice, dacă el trăieşte bucuria fiecărei reuşite, 

toate aceste trăiri cultivă interesul şi dragostea pentru matematică.  Preocuparea pentru cultivarea 

creativităţii presupune o scoatere din rutină, din obişnuit, din algoritm. 

În etapa de familiarizare a elevilor cu rezolvarea problemelor simple, se formează algoritmi de 

„traducere” din „limbaj – problemă” în „limbaj – operaţii”, permiţând elevilor să realizeze corespondenţe 

necesare între cuvinte sau expresii întâlnite în enunţurile problemelor şi operaţiile matematice. Verbele sau 

expresiile de tipul: „sunt în total”, „au fost împreună”, „punem lângă”, sugerează operaţia de adunare, „au 

luat”, „s-au spart”, „au zburat” – pe cea de scădere, „de…ori mai mult”, „de…ori mai mare” – sugerează 

operaţia de înmulţire, iar „de…ori mai mic”, „de…ori mai puţin” – operaţia de împărţire. 

În lipsa unei atente analize a enunţului problemei, rezolvarea ei poate duce la erori flagrante. De 

exemplu:  

1. false probleme de adunare – „Într-o zi, 2 din cei 6 colegi de clasă care stau pe aceeaşi stradă, au 

lipsit de la şcoală. Câţi copii au fost împreună la şcoală în acea zi?”;  

2. false probleme de scădere – „De pe o sârmă de telegraf au zburat 5 rândunele. Câte rândunele erau 

pe sârmă, dacă acum au rămas 3?”; 

3. false probleme de înmulţire – „Un râu are, într-un loc, lăţimea de 6 m, aceasta fiind de 3 ori mai 

mare decât adâncimea. Ce adâncime are râul?” 

4. false probleme de împărţire – „Mama a împărţit, în mod egal, fiecăruia dintre cei trei copii ai săi, 

câte două mere. Câte mere a avut mama?” 

Orice problemă trebuie văzută în alcătuirea ei concretă, ca o suită de acţiuni, fapte de viaţă. Se 

recomandă ca primele probleme să îmbrace forma întâmplărilor reale la care sunt puşi să participe elevii. 

Probleme simple: 

Clasic: „Şerban a împrumutat ieri de la biblioteca şcolii două cărţi şi astăzi una. Câte cărţi a 

împrumutat Şerban?” 

Creativ:  

1. Câte cărţi a împrumutat Şerban de la biblioteca şcolii, dacă ieri a luat două şi astăzi una?;  



 

228 
 

2. Câte cărţi a avut Şerban de la biblioteca şcolii, dacă, după ce a înapoiat două cărţi, i-a mai rămas 

de restituit o carte?;  

3. Şerban mai are o carte de la biblioteca şcolii. Câte cărţi a împrumutat de la bibliotecă, dacă a 

înapoiat două cărţi? 

Clasic:  

Bunica are 6 pere. Ea dă fiecăruia din cei 3 nepoţi ai săi acelaşi număr de pere. Câte pere primeşte 

fiecare nepot? 

Creativ:  

1. Câte pere primeşte fiecare nepot, dacă bunica dă 6 pere, în mod egal, celor 3 nepoţi ai săi?  

2. Bunica are 6 pere, pe care le dă în mod egal, nepoţilor săi. Câţi nepoţi are bunica, dacă fiecare a 

primit două pere?  

3. Fiecare nepot primeşte câte 2 pere când bunica le dă, în mod egal, cele 6 pere pe care le are. Câţi 

nepoţi are bunica?  

4. Bunica are 3 nepoţi şi fiecare primeşte pere, în mod egal. Câte pere a primit un nepot dacă bunica 

a avut 6 pere?  

Exemplificarea acestor variante poate continua după diferite scheme pe care le propune învăţătorul. 

Probleme care se rezolvă prin mai multe moduri:  

“Bunicul a plantat 5 rânduri a câte 10 fire de varză şi 3 rânduri a câte 10 fire de ardei. Câte fire de 

răsad a plantat bunicul?” 

I. 5 X 10 = 50  II. 5 + 3 =   8   

   3 X 10 = 30    8 X 10 = 80         

 50 + 30 = 80 

Problemele care admit mai multe metode de rezolvare cultivă mobilitatea gândirii, creativitatea, 

perspicacitatea. Este mai utilă rezolvarea unei probleme în mai multe moduri decât să se rezolve mai multe 

probleme de acelaşi fel şi în acelaşi mod. 

Probleme cu mai multe soluţii:  

Realitatea, viaţa ne demonstrează de nenumărate ori că nu toate situaţiile – problemă pe care le 

întâlnim au o singură soluţie. Se ridică o altă problemă: cea a alegerii variantei optime de rezolvare în 

funcţie de condiţiile date. Cum matematica trebuie să modeleze realitatea, este necesar să rezolvăm şi cu 

elevii astfel de probleme cu soluţii multiple. Oferim astfel mai multor elevi posibilitatea de a-şi prezenta 

propria rezolvare, corectă, îi obişnuim cu existenţa unor astfel de probleme în care trebuie să aleagă soluţia 

cea mai convenabilă dintr-un anumit punct de vedere. Prezentăm câteva asemenea probleme:  

1. Florin are 10 baloane albastre şi 4 galbene. I se sparg 7 baloane. Câte baloane albastre şi galbene 

au rămas întregi? 

2. Ionuţ are 4 bucăţi de sfoară cu lungimea de 5m, 10 m, 15 m, 20 m. Cum poate construi o sfoară de 

cel puţin 18 m, pentru zmeu? 

Corelaţii interdisciplinare: 

Rezolvarea problemelor sporeşte în atractivitate, în densitatea instructivă, dacă conţinutul acestora 

vizează cunoştinţe, fapte şi fenomene ale altor discipline.  

1. Laleaua are 3 petale, mixandra 4 petale, muşcata 5 petale şi un trandafir 30 de petale. 

a) Cu câte petale are mai mult muşcata decât mixandra? Dar decât trandafirul? 

b) Care este diferenţa dintre numărul petalelor mixandrei şi ale lalelei? 

c) De câte ori mai multe petale are trandafirul decât laleaua? 

d) Dacă două dintre aceste flori au în total 9 petale, care sunt acestea?   

2. Un cimpanzeu poate trăi 40 de ani, o gorilă 50 de ani, iar un papagal 80 de ani.  

a) Cu câţi ani poate trăi mai mult o gorilă decât un papagal? Dar decât un cimpanzeu? 

b) De câte ori mai puţin trăieşte un cimpanzeu decât un papagal? 

c) În grădina zoologică, animalele trăiesc de două ori mai puţin decât în libertate. Câţi ani poate trăi 

în grădina zoologică un cimpanzeu? 

 Învăţătorul contribuie în cea mai mare măsură la formarea creativităţii elevilor prin corelarea 

solicitărilor cu factorii motivaţionali, aptitudinali şi caracteriali implicaţi. El trebuie să înlăture orice barieră 
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din calea creativităţii: timiditatea, teama de greşeală, descurajarea şi lipsa perseverenţei. Învăţătorul însuşi 

trebuie să fie creativ pentru a forma personalităţi creatoare. 

 „Creativitatea, spunea Osborn, 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.”  
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Cadrele didactice au marea misiune de a pregăti copilul pentru viaţă şi, de calitatea muncii depuse de 

acesta, depind evoluţia şi reuşita copilului în viaţă.  

Încă din ciclul primar, copiii trebuie învăţaţi să fie buni “manageri” ai vieţii lor, să ia decizii, să-şi 

determine costul de oportunitate, să câştige, să cheltuiască cu măsură, să-şi cunoască puterea şi limitele pe 

care le au.  

Simţul proprietăţii, al legăturii cu lucrurile din mediul înconjurător, începe să se manifeste încă de la 

vârsta de 2-3 ani. De aici începe parcursul în timp al raportului pe care copilul, apoi adolescentul şi, mai 

târziu, tânărul şi adultul îl vor avea cu banii.  

Administrarea eficientă a acestei “relaţii”, persoană – bani,  poate fi uşurată dacă elevul de azi, viitorul 

adult, va fi ajutat să înţeleagă ce sunt, la ce folosesc, cât sunt de importanţi, cât de greu se obţin şi cu câtă 

grijă trebuie cheltuiţi BANII.  

Obiectivul integrator este formarea unui comportament raţional în relaţie cu banii, prin antrenarea 

copiilor în activităţi ce stimulează gândirea logico-creativă. 

Iată câteva din temele tratate în activităţile opţionalului „Educaţie financiară” la clasa a III-a, pe care o 

conduc: 

1. BANII ŞI VIAŢA OAMENILOR 

Povestea banilor: ataşamentul faţă de lucruri; schimbul cu lucruri (trocul); banul în schimbul 

lucrurilor; banii din metale preţioase; banii din hârtie (biletul de bancă) în locul banilor din aur; 

Moneda naţională a României: Leul (monede şi bancnote româneşti folosite azi şi/sau în trecut; 

confecţionarea monedelor (Monetăria Statului) şi a bancnotelor (Imprimeria Băncii Naţionale a României); 

Banca Naţională a României-tezaurul; 

Instituţiile de credit: ce sunt băncile/cum au apărut/operaţiuni bancare; sistemul bancar din România; 

Moneda naţională a altor ţări: valuta; casa de schimb valutar; 

Moneda etalon: dolarul american; moneda europeană (euro); cursul de schimb. 

VALOAREA BANILOR 
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Banii se câştigă : locuri de muncă şi meserii; salariul (bani câştigaţi pentru munca depusă); ce este un 

antreprenor ( întreprinzători celebri, calităţile unui bun om de afaceri); idei de afaceri; cum pot să câştig 

bani; profitul; 

Banii se economisesc: nevoie şi dorinţă; de ce economisim bani; situaţii în care putem economisi bani; 

modalităţi de economisire a banilor; contul bancar de economii (libretul de economii/certificatul de depozit; 

soldul, dobânda, extrasul de cont); 

Banii se investesc: ce sunt investiţiile; modalităţi de a investi banii. 

FOLOSIREA BANILOR 

Banii circulă : a vinde/a cumpăra; modalităţi de plată: cardul (bancomatul, codul PIN, avantaje ale 

cardului, tipuri de carduri utilizate de bănci),  cecul (ce este un cec; cum funcţionează; când poate fi folosit);, 

internet banking. 

Împrumutul: de ce împrumutăm bani/modalităţi de împrumut; creditul bancar (ce este un credit; cum 

se obţine un credit bancar; avantaje/dezavantaje). 

Voi prezenta două dintre activităţile care au avut priză la elevi: 

                                                                                                         
Pe 6 decembrie 2012 am desfăşurat o activitate la BRD Constanţa.  

Pregătirea vizitei am realizat-o înainte cu o lună, pentru a da posibilitatea celor de la bancă să-şi 

rezerve timp pentru această activitate cu elevii. I-am informat ce am lucrat cu elevii şi am sugerat să le 

prezinte foaia de depunere, foaia de retragere şi ordinul de plată. 

Înainte de plecarea în vizită, am făcut instructajul deplasării şi al modului de comportare într-o bancă.  

Ajunşi la BRD, am fost întâmpinaţi de funcţionarii de la bancă, printre care şi mama unui elev. Aici 

elevii au putut face cunoştinţă cu atmosfera dintr-o bancă. 

Am observat ghişeele existente, modul în care se respectă regulile de a aştepta la un ghişeu, privind 

distanţa regulamentară, apoi li s-au arătat formularele de depunere, de retragere şi ordinul de plată.  

Elevii ştiau noţiunile de retragere, depunere, plată, însuşite în lecţiile de educaţie financiară. Am 

repetat la ce foloseşte fiecare formular, apoi am completat un formular de depunere şi unul de retragere. 

Am mers la un bancomat şi am stabilit etapele retragerii sau depunerii unei sume cu ajutorul cardului.  

Angajaţii băncii ne-au pregătit şi o surpriză. Venise Moş Nicolae pentru elevi şi acolo. Le-au oferit 

bomboane şi un suc. 

A fost o activitate de neuitat pentru elevii mei. 

CIRCULAŢIA BANILOR 

Desfăşurarea acestei activităţi practice a avut câteva momente distincte: 

-Pregătirea materialelor  care vor fi vândute; 

Elevii au fost anunţaţi cu o săptămână înainte să-şi aducă obiecte la care să poată renunţa, în urma 

vânzării. 

- Decuparea banilor din caietul de educaţie financiară: 

Elevii au avut ca sarcină să decupeze banii de la sfârşitul caietului şi să-i aşeze în plicuri: un plic pentru 

banii româneşti: leul; un plic pentru banii europeni, euro. 

Amenajarea clasei pentru ca elevii să aibă acces la toate produsele aduse:     
În pauza dinaintea orei de educaţie financiară, am solicitat elevilor să amplasăm mesele pentru a putea să 

ne deplasăm. I-am îndrumat privind modul de aşezare. 

Apoi le-am sugerat să aşeze bunurile aduse spre vânzare. Le-am acordat un timp să-şi prezinte bunurile 

aduse şi să stimuleze cumpărarea prin publicitatea pe care trebuie s-o facă în timpul prezentării, să motiveze 

cumpărătorii să-şi dorească acel bun. 

- Stabilirea preţului fiecărui obiect: 

Vizită la BRD             
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La începutul lecţiei de educaţie financiară am verificat funcţiile banilor, oprindu-ne la cea de măsurare a 

valorii bunurilor şi serviciilor prin preţ. Am distribuit elevilor etichete pentru preţ şi fiecare şi-a scris preţul 

şi l-a lipit pe bunul care va fi vândut. 

- Stabilirea regulilor de vânzare- cumpărare: 

Am instruit elevii privind modul de desfăşurare a jocului:  

 Fiecare elev are dreptul de a vinde şi de a cumpăra. Ca atare, trebuie să-şi stabilească prioritate: vrea 

să vândă sau să cumpere. 

 Toţi elevii vor face cel puţin un două schimburi; 

 La cumpărarea unui bun se dau banii conform preţului înscris; 

 Se dă restul corect; 

 Niciun elev nu va lua vreun obiect fără să plătească; 

 Se poate realiza autoservire, cu condiţia plasării banilor pe banca pe care se afla obiectul; 

 Se va respecta comunicarea eficientă, cu glas moderat. 

- Desfăşurarea jocului „Vânzători şi cumpărători” 

 Jocul se va desfăşura timp de zece minute. 

- Intuirea fişei contului; 

Am pregătit model o fişă, pe care elevii o vor completa în timpul lecţiei. Această fişă conţine 

următoarele coloane: soldul iniţial, veniturile, cheltuielile, soldul final. 

Am explicat ce se înregistrează în fiecare coloană: 

 În coloana „Soldul iniţial” se porneşte cu suma pe care a avut-o fiecare la început; 

 În coloana „Venituri” se vor scrie denumirea produsului vândut şi suma primită; 

 În colana „Cheltuieli” se vor scrie denumirea produsului cumpărat şi suma pe care am dat-o; 

 Soldul final se stabileşte astfel: 

  Soldul iniţial + venituri = sold final 

 Soldul final devine sold iniţial pentru următoarea operaţiune; 

 Soldul iniţial – cheltuieli = sold final 

 Fiecare operaţiune se înregistrează pe o linie. 

- Înregistrarea operaţiunilor făcute; 

Se va lucra un model la tablă, după care fiecare elev îşi va înregistra cheltuielile şi veniturile realizate 

din vânzare, apoi vor stabili soldul, având ca sold iniţial toţi aceeaşi sumă: 866 lei. 

Se va verifica modul de calcul al elevilor prin prezentarea lucrului de pe fişă. 

- Concluzii: 

Am solicitat elevilor să compare soldul de la începutul activităţii cu ultimul sold final şi să prezinte:  

 ce modificări sunt (Este mai mare sau mai mic soldul final faţă de cel iniţial.); 

 cine este în relaţie cu acest sold final (sumele de bani din plicuri); 

 de ce există această relaţie (banii au circulat între vânzători şi cumpărători). 

 Le-am sugerat elevilor să continue activitatea de schimb între ei folosind banii, să înregistreze toate 

aceste activităţi în foaia de cont, iar la sfârşitul anului şcolar să prezinte fiecare sumele de bani pe care le au. 

De educaţia pe care o dăm copiilor noştri depinde evoluţia şi mai ales reuşita lor în viaţă. Disciplina 

opţională “Educaţie financiară - Banii pe înţelesul copiilor” este conceput la nivelul ariilor curriculare 

“Om şi societate” şi “Matematică şi ştiinţe”, dar ea poate fi concepută transcurricular, incluzând şi ariile 

curriculare „Limbă şi comunicare”, „Arte”, „Tehnologii”. 
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ÎMPLETIREA ARMONIOASĂ DINTRE LOGIC ŞI INTUITIV 

 ÎN REZOLVAREA DE PROBLEME 

 

 

Prof. înv. primar ANA-MARIA AGAPCIUC 

Şcoala Gimnazială Nr. 38 „Dimitrie Cantemir” Constanţa 

 

 

Motto: „A rezolva o problemă înseamnă a găsi o cale de a ocoli un obstacol, 

de a atinge un obiectiv care nu este direct accesibil. A găsi soluţia unei probleme este 

o performanţă specifică inteligenţei umane.” 

(George Polya) 

 

Valenţele formative ale matematicii constau în formarea unor deprinderi şi capacităţi intelectuale 

necesare în activitatea cotidiană, utile practicii, cultivarea curiozităţii ştiinţifice, educarea capacităţii de a 

percepe selectiv, antrenarea voinţei, formarea unor trăsături pozitive de voinţă şi caracter. 

În cadrul complexului de obiective pe care le implică predarea-învăţarea matematicii în ciclul primar, 

rezolvarea de probleme reprezintă o activitate de profunzime, cu caracter de analiză şi sinteză superioară. Ea 

îmbină eforturile mentale de înţelegere a celor învăţate şi aplicarea algoritmilor cu structurile conduitei 

creative, inventive, totul pe fondul stăpânirii unui repertoriu de cunoştinţe matematice solide, precum şi 

deprinderi de aplicare a acestora. 

Valoarea formativă a rezolvării de probleme sporeşte, pentru că participarea şi mobilizarea 

intelectuală a elevilor la o astfel de activitate este superioară altor demersuri matematice, elevii fiind puşi în 

situaţia de a descoperi ei înşişi modalităţile de rezolvare şi soluţia, de a formula ipoteze şi de a le verifica, de 

a face asocieri de idei şi corelaţii inedite. Rezolvarea de probleme pune la încercare în cel mai înalt grad 

capacităţile intelectuale ale elevilor, le solicită acestora toate disponibilităţile psihice, inteligenţa, motiv 

pentru care în programa de matematică este acordată problemelor o foarte mare atenţie. 

Efortul pe care îl face elevul în rezolvarea conştientă a unei probleme presupune o mare mobilizare a 

proceselor psihice cognitive, volitive şi motivaţional-afective. Dintre procesele cognitive, cea mai solicitată 

şi antrenată este gândirea, prin toate operaţiile ei. Rezolvând probleme, formăm la elevi priceperi şi 

deprinderi de a analiza situaţia dată de problemă, de a intui şi de a descoperi calea prin care se obţine ceea ce 

se cere în problemă. Astfel, rezolvarea de probleme contribuie la cultivarea şi dezvoltarea capacităţilor 

anticipativ-imaginative, la educarea perspicacităţii şi a spiritului de iniţiativă, la dezvoltarea încrederii în 

forţele proprii. 

Prin rezolvarea de probleme de matematică, elevii îşi formează deprinderi eficiente de muncă 

intelectuală, care se vor reflecta pozitiv şi în studiul altor discipline de învăţământ, îşi cultivă calităţile 

moral-volitive. 

Noţiunea de problemă are are un conţinut larg şi cuprinde o gamă largă de preocupări şi acţiuni ce ţin 

de domenii diferite. În sens psihologic, o problemă este orice dificultate, situaţie, obstacol întâmpinat de 

gândire în activitatea practică sau teoretică pentru care nu există un răspuns gata formulat. Problema este 

situaţia faţă de care numărul de reacţii de care dispune subiectul se relevă insuficient şi neadecvat. 

În sens mai restrâns, referitor la matematică, prin problemă se înţelege o situaţie a cărei soluţionare 

se poate obţine esenţial prin procese de gândire şi calcul. Problema de matematică reprezintă transpunerea 

unei situaţii practice sau a unui complex de situaţii practice în relaţii cantitative şi în care, pe baza valorilor 

numerice date şi aflate într-o anumită independenţă unele de altele şi faţă de una sau mai multe valori 

numerice necunoscute, se cere determinarea acestor valori necunoscute (Ioan Neacşu).  

Etimologic, pro-ballein înseamnă ceea ce ţi se aruncă în faţă ca barieră, ca obstacol, ca provocare. 

Expresia „rezolvare de probleme” (problem solving) este folosită ori de câte ori e vorba de găsirea de soluţii 

noi, când nu putem face faţă prin soluţiile existente în experienţa dobândită, prin mijloacele învăţate. 

(Nicolae Oprescu) 

Rezolvarea de probleme este, după D. Ausubel, un fel de învăţare prin descoperire situată deasupra 

aplicaţiilor unor propoziţii cunoscute şi mai jos de creativitate, un „gol” între ceea ce elevul cunoaşte în 



 

233 
 

prezent şi ceea ce i se cere să descopere. Întrucât dificultatea se prezintă ca o lacună a cunoaşterii, ea nu 

constă într-o simplă întrebare, ci într-o necunoscută, astfel încât problema constă într-un sistem de întrebări 

asupra unei necunoscute. Înainte de problemă se instituie situaţia problematică sau o „structură generativă de 

probleme”. (Nicolae Oprescu) În situaţiile problematice, în procesul de depăşire a obstacolelor cognitive, 

gândirea îşi mobilizează maximal resursele – informaţii, capacităţi –, demonstrându-şi posibilitatea de 

performanţă.  

În esenţă, rezolvarea de probleme este o activitate inventivă, creativă. Este un „proces superior de 

învăţare” (Paul Popescu-Neveanu), contribuind la formarea unor capacităţi, elaborarea unor algoritmi de 

rezolvare, a unor scheme mintale pentru diferite categorii de probleme. 

Rezolvarea de probleme este o activitate unitară, una dintre cele mai complexe activităţi intelectuale, 

care cuprinde inducţii şi deducţii logice, analogii, raţionamente ipotetice, analize şi generalizări şi, în ultimă 

instanţă, creaţie. 

* 

Împletirearea dintre logic şi imaginativ în rezolvarea de probleme 

Activitatea de rezolvare de probleme nu trebuie redusă la încadrarea în tipare, în structuri; ea este o 

acţiune complexă ce incită spre căutări, analogii, recombinări, spre acţiuni de investigaţie, ducând la gândire 

divergentă, flexibilitate.  

Rezolvarea de probleme se desfăşoară prin parcurgerea unor etape succesive, care, după W. Okon 

[21, p. 149] sunt: 

 perceperea dificultăţii, depistarea şi definirea ei; 

 sugerarea unor soluţii posibile; 

 desprinderea concluziilor din soluţia probabilă şi verificarea ei. 

În activitatea de rezolvare de probleme există o fază de tensiune, de căutări, de încercări, care 

reprezintă activitatea de descoperire a gândirii. În cadrul acestor căutări, o importanţă deosebită revine 

intuiţiei, nu acelei intuiţii care exprimă contactul cu realitatea, ci intuiţiei logice, matematice. În permanenţă, 

însă, intuiţia trebuie subordonată raţionamentului. De aceea se spune că „prin logică se demonstrează”, iar 

„prin intuiţie se inventează” (Nicolae Oprescu). Logica ne învaţă că pe un anume drum sau altul nu vom 

întâlni obstacole, dar nu ne ajută să vedem ţinta la distanţă. La aceasta ne ajută intuiţia. Intuiţia trebuie să 

constituie suportul material al raţionamentului matematic, construcţia concretă făcându-se concomitent cu 

desfăşurarea raţionamentului. 

 Conceptul de intuiţie era utilizat în didactică numai în sensul său empiric, ca mod de cunoaştere 

nemijlocită, directă şi senzorială. Psihologia gestaltistă a introdus conceptul insight, tradus tot prin termenul 

intuiţie, dar cu sensul de înţelegere bruscă, iluminare (inspiraţie), caracterizată printr-un salt. Gestaltiştii 

afirmă că elementele unei probleme, care par iniţial fără nicio legătură, devin coerenteşi se realizează o 

bruscă reorganizare cognitivă (Tony Malim). În psihologia contemporană au fost emise variante definitorii 

ale insight-ului, cum ar fi realizarea de soluţii corecte în rezolvarea unei probleme pe bază de informaţii 

minime. Insight-ul corespunde modului de gândire euristic. Intuiţia euristică este relevarea bruscă a soluţiei, 

ca rezultat al unei activităţi mintale mai mult sau mai puţin conştientizate. Intuiţia euristică anticipează căi 

noi de rezolvare a unei probleme, este actul cognitiv specific elaborării ipotezelor. (R. M. Westcott) Intuiţia 

are rolul de a unifica elementele, operaţiile, acţiunile într-o viziune nouă asupra întregului. Logica nu ne dă 

vederea de ansamblu, arhitectura construcţiilor mintale, aşa cum face intuiţia. 

După ce a fost descifrat drumul către soluţia problemei, urmează partea executorie a construcţiei, 

care constă în aplicarea unor metode şi tehnici cunoscute, a algoritmilor de calcul şi control, o parte lipsită 

de problematic. 

În rezolvarea de probleme, relaţia – corelaţia dintre logic şi intuitiv (imaginativ) poate fi sintetizată 

astfel: pe baza unui raţionament logic, elevul analizează conţinutul problemei, separă datele cunoscute de 

necunoscute, descoperă dificultatea, obstacolul. Acestea, însă, nu se pot realiza exclusiv pe baza 

raţionamentului logic, ci implică acţiunea unificatoare a intuiţiei: elevul are în minte imaginea întregului 

conţinut al problemei; intuieşte dificultatea pe baza imaginii formate, referitoare la conţinutul problemei. 

După intuirea dificultăţii urmează etapa căutărilor, tatonărilor, a emiterii şi verificării mai multor ipoteze, 

până când se descoperă calea corectă de rezolvare. Si în această etapă – decisivă în rezolvarea problemei şi, 

dealtfel, cea mai importantă – rolul imaginativului a fost dublat de cel al logicului. Intuiţia trebuie permanent 
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subordonată raţionamentului logic. Tot intuiţia trebuie să constituie suportul material al raţionamentului 

matematic.  

În etapa executorie, a „construcţiei” căii de rezolvare, care constă în aplicarea tehnicilor cunoscute, 

lipsite de problematic. Intuitivul nu lipseşte nici în această etapă. El realizează imaginea globalăa rezolvării 

problemei, a schemei de rezolvare care trebuie urmată pentru aflarea soluţiei. Căile lipsite de problematic, pe 

care se ajunge la soluţia problemei, sunt indicate de elementul logic. 

În toate etapele parcurse în rezolvarea de probleme, intuitivul şi logicul se întrepătrund, se 

condiţionează reciproc. Întreaga activitate la clasă trebuie să se desfăşoare în aşa fel, încât să conducă la o 

armonioasă împletire a logicului cu intuitivul, pentru obţinerea unor rezultate superioare, în conformitate cu 

cerinţele învăţământului matematic modern.  

În activitatea la clasa a IV-a am parcurs unitatea de învăţare intitulată „Cum gândim, cum rezolvăm 

probleme”, în care elevii şi-au însuşit metoda grafică de rezolvare de probleme. Le-am explicat elevilor că 

prin citirea cu atenţie a enunţului problemei dobândesc informaţii preţioase, necesare în înţelegerea şi 

găsirea „cheii” de rezolvare. De mare ajutor este realizarea unui desen, prin care reprezentăm mărimile 

necunoscute şi relaţiile dintre ele. Cu ajutorul acestui desen, elevii înţeleg care este pasul următor: egalarea 

părţilor sau determinarea numărului de părţi din sumă / diferenţă. De asemenea, reinterpretează relaţia dintre 

deîmpărţit, împărţitor, cât şi rest, reprezentând grafic unele din aceste numere. 

Rezolvând un mare număr de probleme, la început mai simple, apoi mai complexe, elevii  şi-au fixat 

etapele rezolvării acestor probleme. La temele pentru acasă, unii elevi au solicitat ajutorul părinţilor care, 

rezolvând mai întâi problemele prin metode algebrice, şi-au dat seama că rezolvarea aritmetică, prin metoda 

grafică, înseamnă mai multă rapiditate şi o mai facilă înţelegere din partea elevilor.  

La evaluarea de la finalul unităţii de învăţare, din 20 de elevi evaluaţi, 12 au obţinut calificativul 

„foarte bine”, 6 elevi – calificativul „bine”, iar 2 elevi „suficient”. Am considerat că pentru un colectiv 

eterogen de elevi, însuşirea cunoştinţelor din acestă unitate de învăţare este superioară. 

În concluzie, putem afirma că stimularea intuitivului în procesul rezolvării de probleme facilitează o 

mai bună înţelegere de către elevi a etapelor de rezolvare a unei probleme, încadrarea mai facilă a problemei 

în paradigmă – existând tipuri de probleme – şi, prin acestea, asigurarea eficienţei efortului elevilor în acest 

proces. Elevii capătă încredere în forţele proprii şi se simt stimulaţi să abordeze şi probleme de un nivel 

superior de dificultate. Rezolvarea de probleme devine, astfel, un joc al minţii, o continuă provocare spre 

performanţă.   
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Pentru eficientizarea procesului  educaţional în şcoală  este binevenită implicarea activă a elevilor în 

demersul didactic, atît în cadrul orelor obligatorii, cît şi a cursurilor opţionale. Pentru  a motiva elevii, ei pot 

fi implicaţi activ nu doar în procesul de invăţare, dar şi la cel de predare. Astfel, ei vor realiza una dintre 

competenţele stipulate în cadrul  european de referinţă -“A învăţa să înveţi”,ceea ce înseamnă a persevera  în 

învăţare,  a-şi  organiza propria învăţare, atît individual cît şi în grup. Transformarea elevului  din observator 

pasiv  al trecutului istoric  în explorator activ al istoriei,  reprezintă cel mai important obiectiv. Una dintre 

strategiile  de studiere a istoriei  este înregistrarea, analiza şi interpretarea mărturiilor despre trecut prin 

intermediul sursei orale. Astfel, am îndrumat elevii  elevii să valorificce acest domeniu apelînd la martorii 

oculari ai evenimentelor din sec. al XX-lea - începutul  sec.al XXI-lea. În acest scop am ales pentru 

cercetare, analiză şi argumentare în prezenta lucrare, metoda investigaţiei, căci din perspectiva disciplinilor 

umaniste,  în special a istoriei, aceasta prezintă un grad mare de aplicabilitate practică. Este important de 

remarcat că profesorul de istorie  trebuie sa fie organizatorul acestor activităţi de cercetare. Efectuarea 

investigaţiilor  în domeniul istoriei poate fi realizată  cu suces de către elevi în clasa aIV-a şi a  XII-a. Ei pot 

apela la martori oculari care le vor relata fapte şi evenimente, procese şi fenomene. Elevii vor demonstra un 

înalt grad de definire şi înţelegere a problemei:formarea competenţei de identificare şi selectare a 

procedeelor, de obţinere a informaţiilor, de colectare şi clasificare a datelor, abilitatea de a stabili ipotezele,  

prezentarea metodelor de investigaţie folosite şi analiza rezultatelor obţinute,  interpretarea datelor şi 

revizuirea ipotezelor în funcţie de datele experimentale. 

Studiul pe care îl voi prezenta  a fost realizat în Gimnaziul „Nicolae Costin” şi  Liceul ”Iulia  

Hasdeu’’.  Tema cercetării a fost realizarea unei prezentări din punct de vedere istoric a cartierului în care 

este amplasat liceul ” Iulia Hasdeu” şi gimnaziul „Nicolae Costin” amplasat în apropiata vecinătate, de către 

elevii clasei aIV-a şi a  XII-a.  Aceasta a fost  pentru ei , de fapt ,o mare provocare: de a  trezi curiozitatea 

elevilor asupra unei noi probleme cu multe necunoscute,  de a-i implica în activitatea de cercetare şi de a-i 

pune în situaţia de a scrie istorie.   

Investigaţia a durat două luni şi s-a realizat atît în timpul orelor de curs opţional,  prin documentări, 

dezbateri,  prezentări,  problematizări,  redactări de materiale didactice şi,  în final , prin redactarea unei 

studiu de caz de către profesoara, dar şi a prezentărilor Power Point de către elevi.  

O preocupare deosebită pentru elevii claselor aIV-a şi a  XII-a a fost realizarea investigaţiilor de 

studiere a istoriei locale prin sursa orală pentru a elabora Istoria Cartierului liceului „Iulia Hasdeu ”. Acest 

demers didactic a parcurs câteva etape. La etapa incipientă a investigaţiei s-a convenit că se va ţine cont de 

aspecte referitoare la legenda cartierului, la obiectivele istorice, la străzile din jurul şcolii, la denumiri cu 

conţinut istoric, la tradiţia orală a sectorului. Documentarea urma să se realizeze în baza enciclopediei 

Chişinăului, a materialelor oferite de instituţiile din cartier, a actelor normative  oferite de către Pretura 

sectorului Botanica, a datelor din fondurile Arhivei Naţionale realizate decătre subsemnata profesoară. Timp 

de patru zile au fost analizate instituţiile din cartier ce urmau a fi vizitate, fotografiate şi prezentate: Liceul 

„Iulia Hasdeu”, Centrul  Medicilor  de Familie nr.3, Departamentul Instituţiilor Penitenciare şi Parcul de 

Agrement.                                   

 La cea dea doua etapă am realizat următorii paşi:  

1. Am format echipel de lucru din 3-4 elevi; 

2. Formularea temelor,  sarcinilor în funcţie de opţiunile elevilor, stabilirea algoritmului de activitate: 

a elaborării unei investigaţii istorice scrise,  elaborarea chestionarelor, aplica-rea investigaţiilor,  prezentarea 

grafică a informaţiilor, formularea concluziilor, fişelor de lucru; 

3. Stabilirea termenului de elaborare a investigaţiilor; 
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4.  Desfăşurarea activităţilor de către profesor în pateneriat cu elevii prin care se vor stabili etapele, 

elaborarea analiza chestionarului, clasificarea datelor,  interpretarea datelor şi formularea concluziilor ; 

5. Prezentarea rezultatelor investigaţiei.  Elevii implicaţi în cadrul investigaţiei au apelat la locatarii 

cartierului pe care l-au chestionat şi intervievat, au realizat mai multe fotografii, elaborînd  o panoramă - 

foto, harta cartierului , heraldica cartierului, machetul cartierului, au elaborat prezentări Power Point,  au 

analizat istoricul instituţiilor din cartier. 

 Cea mai interesantă activitate a fost intervievarea locuitorilor din cartier  care locuiesc aici de mai 

multe decenii şi care le-au oferit date despre cartier.  De exemplu , elevii au aflat despre numele vechi a 

locului în care s-a construit liceul, numit ” La via lui Cuciuc’’ sau  la „Tăbăcăria Veche”. Descoperirile 

elevilor referitor la denumirile întîlnite în munca de teren au condus la concluzii interesante; că acest cartier 

pînă la mij.sec.al XX-lea încadra cîteva case şi făşii de podgorii ce se mărgineau  cu catierul Frumuşica. 

Podgoriile de la începutul secolului al XIX-lea se învecinau cu livezie de meri,pruni şi căpşuni ale Şcolii de 

Pomicultură inaugurată de administraţia ţaristă la 1842, astăzi Colegiul de Informatică. Onomastica străzilor 

proiectate de puterea sovietică: Tolbuhin, Pogranicnîi  Periuloc, Minsc,  Zelinski etc. sînt de origine rusă. 

Cartierul înfiinţat includea în mare parte blocuri locative pentru diferiţi specialişti invitaţi din URSS. 

Investigaţia  a finalizat cu prezentarea concluziilor echipelor de lucru de pe teren şi structurarea ei 

grafică a sarcinii.   

Pentru elevii din  echipa nr.1, care au avut ca sarcină să  investigheze istoricul instituţiei Iulia 

Hasdeu, zona în care se află  liceul, conform  algoritmului propus, le-au servit  ca  elemente de interes 

următoarele: 

În anul  1957 a fost deschisă Şcoala Medie moldovenească  nr. 32,cu predare în limba romană.În 

această şcoală au  învăţat şi s-au format ca personalităţi: dictorul Tele-Radio Moldova  Mariana Bahnaru, 

directorul DGETS  Anatol Mocreac, interpretul de muzică uşoară Vitalie Danii, interpreta de muzica 

populară Lenuţa Gheorghiţă, preşedintele PPCD  Iurie Roşca, dinastia de intelectuali Guzun, dinastia  de 

pedagogi Cecan, etc. În anul 1982 au fost deschise clase cu profil muzical-coral. Corul „Trison” a 

reprezentat  instutuţia atît în Republică cît şi peste hotarele ei: Germania, Romania, Spania.  Fostul director 

Ilie Coşanu a fost ales deputat in primul parlament al Republicii Moldova şi a deţinut  funcţia de vice-primar 

al municpiului Chişinău în perioada administraţiei lui  Nicolae Costin. Statutul de liceu i se oferă şcolii 

nr.32, în anul 1999. În acelaşi an instituţiei i s-a conferit numele Iulia Haşdeu. Elevii au posibilitatea să-şi 

lanseze creaţiile literare în ziarul liceului ALACRITAS.  Alte elemente de interes: În liceu a activat in calitate 

de psiholog actualul director al liceului  Prometeu, Aurelian Silvestru. Instutuţia a fost vizitată  în anul 2008 

de către preşedintele Republicii Moldova Vladimir Voronin.   

Echipa nr.2 -  Zona Centrul Medicilor de Familie  nr.1 ne-au prezentat evoluţia instituţiei de la 

origine ( 1961),  care în 1963 reprezenta o subdiviziune a Spitalului Clinic Orăşenesc Nr.1. Primul medic şef 

a fost numită doctorul Maria Zubcova. La etapa actuală directorul Ion Nogai. 

Echipa nr.3 sau investigat  sectorul unde seaflă  Departamentul Instituţiilor Penitenciare.  

Concluziile elevilor: a fost inaugurat în scopul coordonării şi controlului asupra realizării politicii de 

stat în domeniul punerii în executare a pedepselor penale etc. Directorul General Interimar al 

Departamentului este Veaceslav Ceban.  

 Echipa nr.4 au elaborat heraldica cartierului, în baza datelor acumulate de cele patru echipe. 

Elemente de interes alcătuiesc simbolurile: iniţialele Iuliei Hasdeu şi o carte cu o şapcă academică ce 

reprezintă cea mai importantă instituţie din cartier.  Viţa-de-vie reprezintă istoria cartierului,  pe acest 

teritoriu, fiind podgoare de viţă de vie; braţul ce ţine un manuscris simbolizează cultul legii strămoşeşti şi a 

datinei străvechi, adică românismul;  acvila romană   simbolizează originea locatarilor din cartier , în pofida 

faptului că în cartier s-au aşezat cu traiul şi multe elemente alogene; muza în togă simbolizează 

înţelepciunea.  

Echipa nr.5 a realizat descrierea geografică a cartierului. Cloncluzia: relief deluros cu vîrful în 

regiunea străzii Grenoble, iar poalele corespund străzii Munceşti şi regiunii Gării Feroviare. Cartierul este 

situat pe versantul de Nord-Est al dealului, are o microclimă influenţată de prezen- ţa văii străzii Munceşti 

contribuie la sporirea zilelor cu ceaţă. 

Elevii au constatat în rezultatul cercetărilor că cartierul Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” a fost 

înfiinţat în anii’60 ai secolului  XX.  În mare parte este alcatuit din blocuri locative cu 4 şi 5 etaje şi 
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reprezintă începutul extinderii oraşului în partea de Sud care s-a  extinns  cu alte cons trucţii administrative, 

industriale etc. inaugurate în baza planului general elaborat de Institutul Moldghiprostoi  la 1967 şi aprobat 

în 1969. Acest cartier a fost încadrat din punct de vedere administrativ-teritorial în fostul raion 

Sovietic,astăzi sectorul Botanica.   

 În concluzie:Este important de menţionat că aplicarea Investigaţiei la orele de istorie contribuie, în 

mod special, la  formarea competenţei specifice de a păstra şi aprecia patrimoniul naţional şi local în 

contextul universal  cît şi la sporirea valorii ştiinţifice a lecţiei.  
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JOCUL MATEMATIC –  

METODĂ DE      STIMULARE A CREATIVITĂȚII 

  

 

Prof. înv. primar: MARIOARA PELICAN  

Şcoala Gimnazială  „Ion Borcea” Agigea 

 

 

Motto: „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) 

 

Jocul îl însoţeşte pe om de-a lungul întregii vieţi. Prin joc, copilul învaţă să socializeze, adolescentul 

îşi dezvoltă aptitudini, adultul îşi petrece timpul liber. Toţi deopotrivă îşi antrenează plăcerea şi puterea de a 

raţiona, capacitatea de analiză şi decizie, de comunicare şi colaborare, memoria, perseverenţa, răbdarea, 

voinţa, tenacitatea. „Omul este un om întreg numai atunci când se joacă”(Fr.Schiller). Se vorbeşte chiar 

despre funcţiile profilactice şi curative ale jocurilor („Go”-ul previne degenerarea creierului, ne asigură un 

vechi proverb oriental), despre legătura lor cu strategia militară, cu marketingul, cu stilul de viaţă, în 

definitiv, cu viaţa însăşi. Drept care, omul s-a jucat întotdeauna, azi mai abitir ca oricând. Nu este deci de 

mirare că lumea jocurilor   s-a dezvoltat până la dimensiunile unui adevărat univers, universul ludic. 

Cuprinzând nenumărate jocuri, adesea cu variante multiple, de la jocuri folclorice la jocuri foarte apropiate 

de matematică, nimeni nu poate şti unde este graniţa dintre domenii, universul ludic este redat în numeroase 

studii, de la albume ilustrate la teze de doctorat. 

”Copilul este o fiinţă a cărei trebuinţă principală este jocul, această tendinţă spre joc fiind esenţială 

naturii sale. Trebuinţa de a se juca este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa, să procurăm 

şcolarului acele mobiluri de acţiune care se consideră de negăsit în sala de clasă”(E. Claparede). Este unul 

dintre motivele pentru care pedagogia contemporană, redefinindu-şi poziţia faţă de metodele active în 

funcţie de modul actual în care este înţeleasă şi explicată natura gândirii şi cunoaşterii umane, aşează metoda 

jocului didactic în rândul celor mai eficiente metode bazate pe acţiune, ştiut fiind faptul că metoda jocului 

didactic valorifică temeinic ”solidaritatea dintre mână şi creier”(G. Monod), în ideea că dexteritatea uneia 

atrage dezvoltarea celeilalte. În literatura de specialitate, jocul didactic este definit şi explicat în moduri 

diferite. Tot atât de diferite sunt şi funcţiile şi sensurile ce i se atribuie. Aşa cum îl defineşte J. Huizinga în 
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”Homo ludens”, jocul este „o acţiune specifică, încărcată de sensuri şi tensiuni, întotdeauna desfăşurată după 

reguli acceptate de bunăvoie şi în afara sferei utilităţii sau necesităţii materiale, însoţită de sentimente de 

înălţare şi de încordare, de voioşie şi destindere”. Izvorât din trebuinţele interne, mereu crescânde ale 

copilului, expresie a interiorizării contactului cu lumea înconjurătoare, jocul este „spontaneitate originală” în 

adevăratul sens  al cuvântului, este acţiune urmărită prin ea însăşi, fără utilitate imediată, generatoare de 

distracţie şi de reconfortare, de senzatii de plăcere şi de bucurie. Sprijinindu-se pe această spontaneitate, 

jocul reclamă” o armonie naturală între cerinţele situaţiei de joc şi aptitudinile celor care se joacă”(Ioan 

Cerghit). Încorporate în activitatea didactică, elementele de joc imprimă acesteia un caracter mai viu şi mai 

atrăgător, aduc varietate şi o stare de bună dispoziţie, de veselie şi de bucurie, de diversitate şi de destindere, 

ceea ce previne apariţia monotoniei, plictiselii şi oboselii. Restabilind un echilibru în activitatea şcolarilor, 

jocul fortifică energiile intelectuale şi fizice ale acestora, furnizează o motivaţie secundară, dar stimulatoare, 

susţine ritmul muncii şcolare. Situaţia de joc se poate converti într-o situaţie de învăţare; elevii pot să fie 

foarte bine plasaţi într-o situaţie ludică cu caracter de instruire. Jocul poate sluji uşor unor scopuri pe care 

cel  ce se joacă nu le  sesizează, dar care sunt  inerente jocului, fără  intenţia şi fără  intervenţia sa, jocul 

poate să capete o finalitate pedagogică şi un conţinut instructiv bine determinat. Determinând un transfer de 

energie, de motivaţie funcţională dinspre jocul propriu-zis spre activitatea de învăţare sau asociind un interes 

imediat şi puternic, specific jocului, unor obiective şi sarcini de învăţare, există posibilitatea ca acţiunea 

distractivă să se transforme într-o acţiune de exersare, de însuşire a unor modele comportamentale fără ca 

cel care se joacă să fi  avut această intenţie. Jocul devine astfel „un exerciţiu de asimilare a realului la 

activitatea proprie a copilului”(Ioan Cerghit), de reflectare şi transformare a realităţii în plan imaginar, motiv 

pentru care a devenit una din principalele metode activ-participative. Jocul se poate înălţa până la nivelul 

seriozităţii, asumându-şi importante funcţii pedagogice atunci când este raţional integrat în sistemul 

activităţii instructiv-educative. Aşa s-au dezvoltat diferite tipuri de jocuri didactice la toate disciplinele 

şcolare, care asigură îmbinarea şi toate tranziţiile spontane posibile între elementele distractive şi cele de 

învăţare, în ideea că, treptat, vor avea câştig de cauză cele din urmă. În practică se disting o mulţime de 

jocuri simple şi uşoare, organizate în maniere mai puţin pretenţioase, cu mai puţine reguli. Acestea capătă o 

funcţie oarecum de ucenicie, căci prin ele copilul construieşte imaginar, re-joacă o lume reală în scopul de a 

ajunge la o cunoaştere mai bună a ei, de a-şi lărgi orizontul de cunoaştere, de a-şi preciza şi consolida unele 

informaţii, de   a-şi forma deprinderi. Matematica fiind o disciplină a cărei activitate de învăţare se bazează 

cu preponderenţă pe acţiune, exerciţiu şi antrenament, jocul didactic dovedeşte eficienţă sporită.  

Jocul matematic are multiple valenţe formative. Jocul matematic asigură exerciţiul prin care elevii îşi 

formează deprinderi, îşi dezvoltă calităţile gândirii, îşi exersează aptitudinile, dar asigură ineditul, surpriza, 

competiţia şi colaborarea. El declanşează momente vesele, momente de tensiune cu mare încărcătură 

afectivă şi angajează efortul copiilor în rezolvarea benevolă a multor sarcini de învăţare, pe care, în alte 

contexte, le-ar fi realizat cu dificultate. Între joc şi efortul depus se instalează un raport mutual, elevii 

angajându-şi toată capacitatea de efort în dorinţa de a câştiga. Sarcinile de învăţare rezolvate prin joc trebuie 

să aibă în vedere potenţialităţile elevilor pentru ca, prin joc să se asigure sansa de reuşită. Dacă există sansă 

de reuşită, elevii se vor angaja în joc cu toată capacitatea lor de efort, cu toată disponibilitatea lor afectivă, 

vor putea să respecte toate regulile stabilite, inclusiv condiţiile colaterale, fortificându-le astfel voinţa. 

Desfăşurarea jocului sub formă de întrecere, individual sau pe echipe, duce la cunoaştere, autocunoaştere, 

cooperare. Desemnarea cu fair-play  a cîştigătorilor motivează elevii pentru activitate şi le sporeşte 

încrederea în forţele proprii. Desfăşurarea jocului matematic ca înterecere contra timp constrânge elevii în 

experimentarea de strategii alternative, adoptarea rapidă de decizii optime. De asemenea, favorizează 

obţinerea cu rapiditate a conexiunii inverse cu privire la validarea soluţiilor alese şi consecinţele variantelor 

alese. În altă ordine de idei, jocul constituie o admirabilă modalitate de activizare. Elevul se găseşte în 

situaţia de actor, de protagonist şi nu de spectator, ceea ce corespunde foarte bine dinamismului gândirii, 

imaginaţiei şi vieţii lui afective, unei trebuinţe interioare de acţiune şi afirmare. El simte nevoia să 

stabilească o relaţie între gândirea abstractă şi gestul concret. Jocul matematic solicită reacţii motivate ce 

pun la încercare iscusinţa şi priceperea, fantezia şi cutezanţa, dar şi prudenţa de care acesta este capabil să 

dea dovadă. Sunt declanşate tensiuni  legate de incertitudinile şi riscurile deciziilor luate, de dificultatea 

performanţelor de atins. Sunt ajutaţi să-şi etaleze propriile lor valori. În acelaşi timp, metoda jocului 

matematic devine şi un excepţional exerciţiu de modelare a gândirii şi a imaginaţiei, ascute spiritul de 
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observaţie, de prevedere şi de perseverenţă în acţiune. Jocurile matematice stimulează facultăţile creatoare, 

motiv pentru care „pedagogia ludens” se încadrează şi se subordonează întru totul pedagogiei active şi 

creative. Metoda jocului matematic valorifică avantajele dinamicii de grup. Interdependenţele şi spiritul de 

grup, participarea efectivă şi totală la joc angajează atât elevii timizi, cât şi pe cei slabi, stimulează curentul 

de influenţe reciproce, ceea ce duce la creşterea gradului de coeziune în colectivul clasei, precum şi la 

întărirea unor calităţi morale(răbdarea, tenacitatea, respectul, stăpânirea de sine, cinstea, autocontrolul) şi la 

dobândirea unor comportamente responsabile. În sens mai larg, cultivă activismul, spiritul critic, aptitudinea 

de a face faţă unor situaţii conflictuale, iniţiativa şi spiritul de răspundere. 

 La disciplina matematică, orice situaţie de învăţare poate fi convertită în joc, dacă se asigură 

activităţii respective condiţiile jocului: stabilirea regulilor de joc, precizarea sarcinilor de rezolvat prin joc, 

precizarea condiţiilor colaterale pentru a câştiga, asigurarea caracterului de întrecere individuală sau pe 

echipe, desfăşurarea sub formă de întrecere contra timp, desemnarea cinstită a câştigătorului. În cadrul 

lecţiilor de matematică pot fi folosite o multitudine de jocuri, dintre care am ales să descriu câteva. 

1.”Săculeţul cu surprize” conţine un număr de plicuri  egal cu numărul elevilor. Fiecare plic este lipit 

şi conţine o surpriză(o imagine pe spatele căreia se află un exerciţiu). Elevii extrag plicurile. Dacă rezolvă 

exerciţiul, plicul cu surpriza le aparţine, iar dacă nu, plicul rămâne in săculeţ. Câştigă cine are mai multe 

imagini surpriză, sau echipa care a adunat cele mai multe plicuri cu surprize. 

2.”Floarea buclucaşă” se desfăşoară în perechi. Fiecare pereche de elevi primeşte un plic în care se 

află mai multe petale de flori, pe care sunt scrise numere. Elevii vor alege trei petale cu care formează o 

floare în aşa fel încât suma, diferenţa sau produsul să îndeplinească nişte condiţii” să fie mai mic decât..., să 

fie mai mare decât... etc. 

3.”Norul călător” utilizează ca material şabloane cu nori şi picături de ploaie. Elevii trebuie să 

stabilească relaţia dintre exerciţiile înscrise pe şabloanele: nori cu rezultatele înscrise pe şabloanele cu 

picaturi de ploaie. Cîştigă elevii sau echipele care au realizat mai repede şi corect sarcinile jocului şi au 

păstrat ordinea şi disciplina. 

4.”Umbreluţa- calculator” este o variantă a jocului descris anterior. Elevii, individual sau în echipe 

primesc sarcina de a realiza corespondenţa între exerciţii inscrise pe nori şi pe cutele umbrelei, în funcţie de 

rezultat. Exemple: pe nori: 61-52, 71-65, 38+16, 56+16, 91-19, 36+27, 100-58, iar pe umbrelă: 7x9, 54:6, 

7x6, 48:8, 8x9. 

5.”Nu depăşi produsul”se desfăşoară în echipe. Fiecare echipă are de realizat un obiect: o căsuţă, un 

brad, un om de zăpadă etc. În plic sunt elementele componente ale fiecărui obiect, desenate şi decupate de 

mai multe ori. Elevii vor alege elementele componente în aşa fel încât suma rezultatelor exerciţiilor inscrise 

pe aceste elemente să nu depăşească un număr ales dinainte. Câştigă echipa care lucrează repede, corect şi în 

ordine. 

6.”Roata norocului”se desfăşoară în echipe. În format  mare, se suprapun trei cercuri concentrice de 

dimensiuni diferite. Discul din mijloc are o ferestruică şi se poate roti. În cercul din mijloc este înscris un 

număr. Pe cercul mare, sub discul cu ferestruică, sunt înscrise numerele care se adună, înmulţesc, scad, 

împart. Pe discul mare, împărţit în sectoare, sunt inscrise numerele cu care se operează şi sunt acoperite de 

discul cu ferestruică, iar în continuare, tot pe sectoare, sunt spaţii libere pe care elevii înscriu rezultatele. 

Elevii rotesc discul din mijloc, efectuează operaţiile şi înscriu rezultatele. 

7.”Cercul magic” Elevii aleg de trei ori câte trei numere  a căror sumă, pe verticală şi pe orizontală să 

fie aceeaşi. 

8.”Racheta cu multe trepte” constă în rezolvarea unor sarcini didactice organizate pe grade de 

dificultate. Rezolvarea unei trepte aduce ca recompensă o calificare: ”Eşti pilot de elicopter”, „Esti pilot de 

curse interne”, ”Eşti pilot de curse externe”, „Eşti pilot de încercare”, „Eşti comandant”. Recompensele sunt 

înscrise pe spatele treptelor rachetei, iar câştigătorii  au acces la ele abia după ce au rezolvat corect 

exerciţiile înscrise pe treptele rachetei. 

9.”Floarea bicoloră” Elevii au ca sarcină să coloreze cu o culoare petalele pe care sunt înscrise 

exerciţii ce respectă cerinţa exprimată pe mijlocul florii şi cu altă culoare petalele care nu respectă această 

cerinţă. Exemplu, mijloc: ”Rotunjeşte la sute  rezultatele”, iar pe petale, următoarele exerciţii: 8x9, 30x3, 

40x6, 12x8, 23x4, 3x9, 17x6, 24x8.  
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10.”Şotron”  Jocul se desfăşoară în aer liber sau chiar în clasă. În căsuţele şotronului sunt înmscrise 

numere de la 1 la 10. Căsuţele cu numere mai mici au plicuri cu exerciţii mai uşoare, iar cele cu numere mai 

mari conţin plicuri cu exerciţii mai dificile. Fiecărui număr din căsuţă îi corespunde  un plic în care se află 

un exerciţiu de rezolvat. Jucătorul aruncă piatra în una din căsuţele şotronului, alege plicul cu numărul 

căsuţei în care a aruncat piatra şi rezolvă exerciţiul. Jocul se desfăşoară în două echipe. Câştigă echipa care 

rezolvă exerciţiile fără greşeli şi păstrează ordinea în timpul jocului. 

11.”Câţi ani are?”  Jocul se desfăşoară în echipe. Fiecare echipă primeşte un portret în care trebuie să 

descopere cifre  care, adunate, să însemne vârsta celui din portret. Câştigă echipa care lucrează mai repede şi 

mai bine. 

12.”Sportiv, dar şi matematician” Jocul se desfăşoară în echipe, sub formă de întrecere. Se propun 

”trasee” diferite, dar cam cu acelaţi grad de dificultate. Câştigă echipa care termină prima, lucrează corect şi 

păstrează tot timpul ordinea. 

13.”Intrusul” Într-un şir de numere există un număr care nu respectă regula şi care trebuie eliminat. 

Elevii trebuie să descopere regula după care s-a constituit şirul de numere şi să elimine intrusul. Câştigă 

echipa care rezolvă corect mai multe exerciţii, păstrează ordinea şi disciplina în timpul jocului. 

14.”Completează cercurile” Elevii au de urmat parcursuri aplicative cu sarcina de rezolva exerciţii şi 

de a completa rezultatele în nişte cercuri. Se desfăşoară pe echipe, contând timpul şi corectitudinea efectuării 

exerciţiilor. 

15.”Uneşte ce se potriveşte” Jocul se desfăşoară în echipe sau în perechi. Au de realizat 

corespondenţa între exerciţii, comparând rezultatele. 

16.”De-a magazinul”  Jocul presupune efectuarea unor operaţii  de adunare şi scădere, respectarea 

unor reguli privind suma cheltuită şi obietele cumpărate, reguli de comportare în magazin, rapiditatea şi 

corectitudinea executării sarcinilor. Mai poate fi experimentată şi negocierea. 

17.”Amestec de probleme” Enunţurile a două probleme sunt amestecate. Elevii trebuie să selecteze şi 

să separe enunţurile pentru a reconstitui problemele şi apoi să le rezolve. 

18.”Căsuţa fără nume” Într-o căsuţă din carton se află plicuri cu exerciţii. Elevii, în perechi, extrag şi 

rezolvă exerciţiile. Fiecare pereche are dreptul să mai extragă un plic dacă a rezolvat corect exerciţiul 

anterior. Perechea care a rezolvat cele mai multe exerciţii câştigă, iar căsuţa primeşte numele echipei 

câştigătoare. 

Jocurile de matematică pot fi combinate cu ghicitori sau conţinuturi muzicale. Astfel de jocuri sunt: 

”Ghici, ce fracţie sunt eu”, „Ghiceşte nota muzicală”, în diferite variante. 

În aplicarea acestei metode, important este spiritul jocului, caracterul  său competitiv, antrenant, 

cooperant, stenic, relaxant.   
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MODALITĂŢI DE STIMULARE A CREATIVITĂŢII ELEVILOR  

PRIN PROBLEMELE DE MATEMATICĂ 

 

 

Profesor învăţământ primar OLGA BULBOACĂ  

Liceul Teoretic ,,Callatis” Mangalia 

      

 

,,Cunoaşterea începe cu probleme şi sfârşeşte ( în măsura în care ea se 

sfârşeşte vreodată) cu probleme”   

(K .R . Popper) 

 

1.  Rezolvarea problemelor de matematică - necesitate şi dificultate 

Încă din primii ani, copilul încearcă să-şi rezolve situaţiile ,,de viaţă” cu care se întâlneşte. El 

descoperă, (îşi) pune întrebări, creează ,,probleme” şi încearcă să-şi rezolve ,,problemele”.  

A acţiona, a greşi, a ezita, a clasifica, a alege, a evalua efectele, a căuta modalităţi atunci când intră 

în impas sunt situaţiile în care este (şi trebuie pus) un copil spre a - l pregăti pentru viaţă.   

Ajuns la şcoală copilul trebuie să intuiască, să descopere, să cunoască situaţiile în care cunoştinţele 

lui dobândite la ora de matematică se pot aplica. El trebuie să se convingă treptat că posibilităţile de a 

rezolva o problemă de viaţă sunt mult mai mari dacă gândeşte problema în termeni matematici.  

Pentru micul elev situaţiile de viaţă prind sens matematic, iar lecţiile de matematică capătă sens în 

activităţile de cunoaştere a lumii.  

Tocmai de aceea noile concepţii pedagogice privind studiul matematicii în şcoala primară sunt axate 

pe o optică constructivistă: A face matematică înseamnă a rezolva probleme! Deloc întâmplător, dintre cele 

12 standarde curriculare de performanţă vizate la sfârşitul ciclului primar, nu mai puţin de cinci se referă la 

rezolvarea problemelor şi la modalităţi de rezolvare a lor.  

Dar ce înseamnă ,,a rezolva o problemă”? Înseamnă a găsi o ieşire dintr-o dificultate, a găsi o cale de 

a ocoli un obstacol, a atinge un obiectiv care nu este direct accesibil.  

Dacă a găsi soluţia unei probleme este o performanţă specifică inteligenţei, iar inteligenţa este 

apanajul speciei umane, se poate spune că, dintre toate îndeletnicirile omeneşti, cea de rezolvare a 

problemelor este principala  caracteristică.  

Pentru rezolvarea unui exerciţiu majoritatea elevilor aplică un set de reguli de rutină şi ajung la un 

răspuns, însă pentru a rezolva o problemă, este necesar să reflecteze pentru găsirea versiunii matematice a 

problemei.  

De o importanţă deosebită este în această etapă transformarea (punerea) în exerciţiu a versiunii 

matematice ca rezultat al conştientizării operaţiilor matematice necesare. Înţelegerea (sesizarea, intuirea, 

relevarea,...) situaţiilor aditive, a situaţiilor substractive, a situaţiilor multiplicative sau a situaţiilor de 

împărţire devine esenţială pentru reuşita acestei transformări. Iar după transformare, cunoscând cele patru 

operaţii şi proprietăţile lor, nu mai este o problemă nici la propriu, nici la figurat ca să obţinem soluţia – cu 

condiţia ca şi tehnicile de lucru să fie însuşite foarte bine.     

Alcătuirea  schemei de rezolvare a unei probleme evidenţiază faptul că obstacolul cognitiv, 

dificultatea sau situaţia contradictorie ce apare din punct de vedere teoretic sau practic în situaţia iniţială 

poate fi depăşit(ă) numai printr-o atribuire de sens (matematic).  

Rămâne astfel de maximă actualitate îndemnul de acum mai bine 2000 de ani, făcut de Plutarh: 

,,Capul copilului nu este un vas pe care să-l umpli, ci o făclie pe care s-o aprinzi, astfel încât, mai târziu să 

lumineze cu lumină proprie.”  

,,Acolo unde unii doar privesc, eu văd. Acolo unde unii doar văd, eu înţeleg” ar trebui să fie dictonul 

pe care să şi-l însuşească elevii noştri. Să vrea, să vadă (operaţia necesară ), să poată să o vadă şi, în sfârşit, 

să ştie să o vadă sunt etape în conştientizarea matematicii ciclului primar.  

Trebuie să-i dăm ocazia copilului ,,să matematizeze” înainte de ,,a aritmetiza”. Matematizarea 

implică un model al realului, aritmetica presupune formalizarea.  
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Sensul învăţării matematicii pentru elevi, care au memorat perfect tabla adunării, tabla înmulţirii este 

neglijabil ca valoare în situaţia în care nu sesizează, pentru versiunea matematică a unei probleme, dacă /şi / 

sau când este nevoie de o anumită operaţie.  

Ex. Când elevii răspund în cor ,,18 minute” la întrebarea din problema: ,,Pentru a fierbe un ou apa 

trebuie să clocotească 3 minute. Câte minute trebuie să clocotească apa pentru a fierbe 6 ouă?” dovedesc 

faptul că ei  cunosc ,,pe dinafară” tabla înmulţirii, dar  nu au  înţeles sensul operaţiei de înmulţire. 

,,Aritmetica – avertiza acum două sute de ani Gheorghe Asachi – trebuie să se înveţe ca un mijloc de 

deprindere a inteligenţei, iar nu în chip mecanic sau ca un lucru numai de  ţinut  minte.”  

Referindu-se la necesitatea antrenamentului în munca de rezolvare a problemelor, George Polya 

menţionează: “A şti să rezolvi probleme este o îndrumare practică, o deprindere, cum este înotul, şahul sau 

cântatul la pian care se poate învăţa numai prin imitare şi exerciţii… dacă vreţi să învăţaţi înotul, trebuie să 

intraţi în apă, iar dacă vreţi să învăţaţi probleme, trebuie să rezolvaţi probleme.” ( Polya, George, Cum 

rezolvăm o problemă, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1965, pag. 84). 

Cineva spunea cu multă poezie: Intrarea în cetatea cunoaşterii se face pe podul matematicii.” 

Rezolvarea de probleme trebuie privită ca o poetică a matematicii.  

Dacă se doreşte definirea noţiunii de problemă, un răspuns satisfăcător 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 ne putem afla  şi pe care 

trebuie să o rezolvăm, să luăm o decizie, să găsim o soluţie.  

,,A rezolva o problemă – spune George Polya – înseamnă a găsi o ieşire dintr-o dificultate a găsi o 

cale de a ocoli un obstacol, a atinge un obiectiv care nu este direct accesibil.”  

Totodată, conform lui J. James ,,A găsi soluţia unei probleme este o performanţă specifică 

inteligenţei, iar inteligenţa este apanajul specific speciei umane” . 

Învăţătorul nu-i  ,,învaţă” matematică pe elevii săi, ci îi provoacă prin problemele propuse spre 

rezolvare să gândească matematic, punându-i frecvent în situaţia de a ,,matematiza” aspecte reale din viaţă. 

Rezolvarea oricărei probleme autentice are un caracter procesual, etapizat. Orientativ, desprindem 

următoarele etape sau faze mai importante:  

a) perceperea problemei, care poate fi corectă sau alterată, completă sau lacunară, aceasta 

condiţionând orientarea procesului rezolutiv într-o direcţie corectă sau într-una greşită;  

b) formarea reprezentării sau modelului intern, care devine premisă pentru organizarea şi 

desfăşurarea operaţiilor rezolutive;  

c) reformularea problemei, pentru aducerea ei într-o formă mai inteligibilă şi mai coerentă, ceea ce 

permite identificarea tipologică şi facilitează alegerea metodei de rezolvare;  

d) alegerea şi aplicarea metodei, metodă care poate fi algoritmică sau euristică  şi prin care 

problema este supusă efectiv transformărilor în vederea găsirii soluţiei;  

e)  verificarea rezultatului: dacă este corect, procesul se stopează, dacă se   dovedeşte eronat, se trece 

la descoperirea erorilor sau la alegerea altei metode de rezolvare. 

2. Activitatea din cadrul cercului de matematică  

Mircea Maliţa afirma, încă din deceniul 7 al secolului trecut: ,,Cât se poate privi în zare, adică până 

la sfârşitul mileniului şi puţin după, nu există decât cerere de oameni bine pregătiţi şi mai ales bine echipaţi 

cu instrumente ale gândirii moderne, suple, adaptabile şi inovatoare”. 

E nevoie deci ca şcoala să formeze oameni  creativi pentru că ,,În societatea contemporană, însăşi 

condiţia de existenţă a omului se concentrează tot mai mult către inteligenţă şi creativitate - adică inteligenţă 

activă. Progresul societăţii, integrarea reală a individului în această lume a mutaţiilor depind, într-o măsură 

determinantă, de reuşita formării unor creatori, a unor spirite novatoare. Indivizii capabili doar să repete ce 

au învăţat de la generaţiile precedente sunt iremediabil sortiţi eşecului.” (Jean Piaget). 

Pentru ca problemele lucrate cu elevii să stimuleze creativitatea trebuie să fie atent selecţionate. 

Manualele abundă în probleme şablon, prin care se aplică mecanic operaţii cărora elevii nu le înţeleg sensul, 

iar dacă schimbăm puţin enunţul ,,sucindu-l”, se ajunge uşor la blocare.  

Exemple de probleme care ,,ies” din şablon: 

1. Se dau numerele 20 şi 10. Găsiţi două numere naturale egale a căror sumă să fie egală cu diferenţa 

numerelor date. 
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2. Găsiţi numere naturale care verifică egalitatea: 

(a + 3) x ( b – 2) = 16 

3. Dacă scriem numerele de la 0 la 54 inclusiv, câte numere scriem? 

4. O fetiţă îşi ducea cârdul de gâşte  la păşune. O gâscă mergea înaintea altor două, alta între două şi 

alta în urma altor două. Câte gâşte erau în cârd? 

5. Când are omul tot atâţia ochi câte zile dintr-un an? 

6. Câte tăieturi sunt necesare pentru a împărţi o bucată de pânză lungă de 10 m în fâşii de câte 2 m? 

Lucrând astfel în orele de matematică, evitând rutina, şablonul, putem  identifica elevii cu aptitudini 

pentru această disciplină, care pot fi dezvoltate în cadrul unui obiect opţional sau la cercul de  matematică.              

Potenţialul uman al celor care sunt înzestraţi cu aptitudini creatoare reprezintă o zestre inestimabilă 

care, folosită judicios şi încurajată pe măsura valorii sale, poate înfăptui minuni. Selecţia copiilor înzestraţi 

cu aptitudini matematice native înseamnă găsirea unui tezaur viu care aşteaptă să fie exploatat. Această 

selecţie se poate face în primul rând după unele criterii comportamentale, cum ar fi: manifestarea unei mari 

curiozităţi, multă iniţiativă, gamă largă de cunoştinţe generale, mult peste media vârstei. Aceşti copii pun 

întrebări neobişnuite, solicită mereu noi cunoştinţe. La aceste manifestări de comportament se adaugă probe 

de inteligenţă, formative şi de creativitate. Astfel pot fi utilizate probe investigative privind: capacitatea de 

asimilare, capacitatea de a observa şi de a discerne, capacitatea de a experimenta, capacitatea de a raţiona 

corect, concizia şi flexibilitatea gândirii, imaginaţia spaţială, capacitatea de generalizare. 

La fiecare serie de elevi completez activitatea la clasă cu cea din cadrul cercului de matematică 

,,Clubul isteţilor”, desfăşurat pe o perioadă de trei ani, începând cu clasa a II-a.  

Acord o deosebită importanţă selecţiei  problemelor şi exerciţiilor din revistele de matematică şi din   

culegeri pe care le supun atenţiei elevilor. O mare parte dintre probleme sunt create de mine pentru a le 

putea folosi la tema pe care o propun. Adecvate fiind nivelului de cunoştinţe ale elevului dintr-o etapă dată, 

acestea solicită  gândirea matematică, logica, perspicacitatea. Dozez  judicios materialul de lucru pentru a 

evita supraîncărcarea şi pentru a nu ajunge la un efect invers celui scontat: îndepărtarea de matematică. 

Varietatea, noutatea, elementul ,,surpriză”,  glumele şi ghicitorile  matematice,  scurtele informaţii despre 

matematicieni celebri menţin viu interesul şi dorinţa, chiar plăcerea copiilor de a lucra.  

Pentru ca activitatea să fie eficientă, lucrez pe grupe de elevi, bilunar. Identific elevii nu numai după 

criterii comportamentale, ci şi pe baza unor probe concrete: teste scurte din punctul de vedere al conţinutului 

( ex. 2 - 3 întrebări - problemă din care să rezulte gândirea spaţială: numărarea triunghiurilor într-o figură 

dată, descoperirea numărului de beţişoare ce trebuie scoase pentru a rămâne un cuvânt dat, completarea unui 

,,şir  logic”  din figuri geometrice etc. ).  

Cercul de matematică are un caracter deschis: pot participa şi elevi care nu au dovedit aptitudini 

deosebite, dar vor să participe. Dacă se conving că activitatea nu e interesantă pentru ei se pot retrage, sau 

pot intra pe parcurs elevi care manifestă interes crescut pentru matematică. 

Eşalonându-mi  activitatea pe o durată de trei ani, pun cel mai mare accent pe lucrul cu elevii în 

clasă. Părinţii dispun din ce în ce mai puţin de timpul necesar pentru a-şi ajuta elevii. Este de remarcat şi 

faptul că, de multe ori, caracterul inedit, dificultatea exerciţiilor şi a problemelor nici nu le mai dau acestora 

posibilitatea de a-i ajuta. 

În formarea elevilor nu numai pentru matematică, ci şi pentru viaţă, stimulez elevii în a se cunoaşte 

pe ei înşişi pentru a-şi descoperi calităţile, pentru a-şi valorifica la maxim potenţialul de care dispun. 

Încurajez orice progres, atât al colectivului în ansamblul său cât şi al fiecăruia în parte. Îi îndemn să nu 

abandoneze în faţa dificultăţilor, să-şi mobilizeze toate resursele gândirii pentru a ajunge la cea mai 

frumoasă sau cea mai ingenioasă soluţie.  

Treptat, elevii trec la o motivaţie superioară. Îi ajut să înţeleagă că rezolvarea unei probleme de 

matematică e primul pas pentru a rezolva mai târziu probleme de viaţă, şi că, pe lângă bucuria obţinerii unui 

premiu la un concurs sau  calificativele din catalog, vor avea şanse mult mai mari de integrare fără dificultăţi 

în etapele următoare ale şcolii: cea gimnazială şi cea  liceală dar şi posibilitatea de a rezolva cu succes 

problemele de viaţă. 

Vârsta elevilor mă obligă să ţin cont de un aspect important: eventualul eşec sau un rezultat mai slab 

obţinut la un concurs şcolar. Exagerările pot avea consecinţe serioase, descurajarea îl poate îndepărta de 

matematică. Numai ajutându-l pe copil  să accepte că înfrângerea este uneori  o etapă necesară pentru a 
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ajunge la succes,  că este nevoie de perseverenţă şi de multe ori de  răbdare, îl ajutăm să treacă peste 

momente mai puţin plăcute.   

Nu mai puţin periculoasă este exagerarea  succesului.  Tactul pedagogic, experienţa la catedră sunt 

cele în măsură să  tempereze atitudini nepotrivite ce pot apărea în cadrul colectivului clasei: infatuarea, 

invidia etc.  

Finalizarea activităţii la cercul de matematică  o realizez atât prin participarea la concursuri şcolare 

de profil, cât şi prin concursul anual, devenit în timp ,,tradiţional”: ,,Matematicianul clasei”. La sfârşitul 

clasei a II-a membrii juriului sunt chiar părinţii elevilor, care îi stimulează pe câştigători dar şi pe 

necâştigători cu dulciuri şi  cu ,,o culegere de matematică”. În anul următor membrii juriului sunt cadre 

didactice din şcoală, participanţii primind diplome, culegeri, reviste matematice. La clasa a IV- a rezultatele 

elevilor pot fi apreciate de către colectivul catedrei de matematică din şcoală, în felul acesta realizându-se şi 

o trecere mai lină spre treapta gimnazială. 

Se poate pune întrebarea dacă abordarea unor probleme de matematică cu grad mare de dificultate, 

care solicită din plin gândirea elevilor  este necesară. Experienţa la catedră mi-a dovedit de-a lungul anilor 

că evoluţia elevilor a fost mereu una pozitivă, că interesele lor pentru cunoaştere  s–au dezvoltat. 

Bucuria, ,,lumina din priviri” a copiilor ce ajung după ani de muncă la soluţii şi rezolvări personale, 

uneori neaşteptate, uimitoare prin ingeniozitate şi  originalitate, reprezintă  răsplata  mult aşteptată  pentru 

elev, dar şi pentru învăţător.  

Rolul educatorului pentru formarea elevilor în direcţia dezvoltării creativităţii este esenţial: trebuie să 

fie el însuşi creativ pentru a-i  dirija pe elevi, trebuie să pună accentul pe învăţarea prin cercetare, prin 

descoperire, prin efort intelectual propriu. În acelaşi timp nu trebuie neglijat un aspect: nicio învăţare nu 

poate fi nici exclusiv reproductivă, dar nici exclusiv creativă.  

Procesul de învăţare necesită  o cotă de creativitate ce se cere mereu sporită, evitându-se 

formalismul, rutina. Solicitările trebuie corelate permanent cu factorii motivaţionali, aptitudinali şi 

caracteriali implicaţi, fără a neglija nici  principalele obstacole din calea creativităţii: timiditatea, teama de 

greşeală, descurajarea, lipsa perseverenţei.                                  

,,Munca învăţătorului are efect asupra eternităţii - după cum spune o  maximă americană - şi nu se 

poate spune niciodată unde se opreşte influenţa sa.” 

Dacă această influenţă exprimă valori general umane, acestea se transmit din generaţie în generaţie 

ca într-o adevărată ereditate socială. 
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RELAŢIILE SOCIALE LA ELEVI 

 

 

Prof. înv. primar ELENA BABAŞCU, 

 Şcoala Gimnazială Nr. 39 „Nicolae Tonitza”, Constanţa  

 

 

Comunicarea este un fenomen de relaţie integrală, o orchestră culturală. „După Winkin (1981), 

orchestra nu are şef şi nici partituri, fiecare se acordează după celălalt, articulându-se împreună pentru a 

realiza o comunicare cât mai completă”.
34

 Relaţiile interumane au o mare influenţă asupra performanţelor 

psihice ale indivizilor, mediul relaţional şi climatul psihologic mobilizează energiile umane, fapt ce duce la 

creşterea productivităţii în munca de grup, în educaţie. 

 „Din punct de vedere psihosociologic comunicarea umană constituie esenţa legăturilor interumane, 

exprimată prin capacitatea de a descifra permanent sensul contactelor sociale realizate cu ajutorul 

simbolurilor şi al semnificaţiilor social-generalizate în vederea obţinerii stabilităţii ori a unor modificări de 

comportament individual sau de grup (Şoitu, L. şi Neculau, A. citaţi de Epuran, M., 1996)”
35

. Socializarea 

copilului se realizează prin comunicare. Într-o interacţiune,  comportamentul  este o comunicare, deci 

comunicarea este dependentă de voinţa noastră. Comunicarea verbală şi nonverbală se împletesc, 

comunicarea prin limbă se produce în acelaşi timp cu metacomunicarea de relaţii interpersonale. Formarea  

personalităţii este influenţată de relaţiile interpersonale ce se referă la trei termeni: afinitate (simpatiile, 

prieteniile), vicinitate ( proximitate spaţială, stilul şi modurile reţelelor de  comunicare ), omofilie 

(similitudinea după statut social).  

Stilul relaţional interpersonal, este o  sinteză  atât a experienţei personale, cât şi a mediului 

psihosocial şi sociocultural. “Procesul formării şi manifestării unei relaţii interpersonale parcurge mai multe 

faze: prefigurare, amorsare, cristalizare, evoluţie, stabilizare dinamică, declin sau destructurare”.
36

 

Personalitatea interpersonală este rezultatul  acţiunii şi interacţiunii copilului în grupul social-uman,  o 

sinteză a modurilor în care este văzut de ceilalţi. Ca scenariu psihologic dintre mai multe persoane, are un 

obiectiv şi se desfăşoară într-o ambianţă. Comunicarea pentru persoană sau pentru grup îndeplineşte 

funcţiile ontologice: 

- registrul sufletesc, „a fi împreună”;  

- registrul social, cooperarea; 

- registrul moral, „a fi cu şi pentru ceilalţi”; 

- registrul juridic, drepturi şi datorii individuale sau de grup. 

Interacţiunile verticale apar în relaţii neconsolidate, de competiţie, determinând furie, nemulţumire. 

„Interacţiunile orizontale sunt orientate spre viitor, implică relaţii pozitive, de înţelegere mutuală, 

constructive, caracterizate de deschidere către aşteptările celorlalţi”.
37

 

O condiţie esenţială a comunicării interpersonale, empatia individuală şi socială duce la un efect de 

înţelegere. Funcţiile ei sunt: cognitive, anticipative, de comunicare, de contagiune afectivă, performanţială. 

Cultivarea unui pattern cald de interacţiune dezvoltă complianţa angajată a copiilor prin acceptarea regulilor, 

internalizarii. Patternul neajutorat la copii  îi face să creadă că inteligenţa este fixă şi nu se angajează la 

sarcini. Tehnica amânării recompensei aduce un beneficiu mai  mare mai târziu, decât unul mic imediat. 

Unii copii preiau şi transmit mesaje nonverbal în mod diferit, scopurile fixate de copil  duc la unele 

experienţe emoţionale distincte, iar “ toţi agenţii socializatori (părinţi, grup de prieteni, şcoală , mass media) 

contribuie la felul în care individul îşi stabileşte ţeluri, la definirea a ceea ce place şi ceea ce respinge.” 
38
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35 Mârză, Dănilă, D., ( 2009),  pag.17 
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De-a lungul copilăriei temperamentul interacţionează cu contextul social. Copiii se ataşează de cei 

care le satisfac nevoile şi în care îşi dezvoltă încrederea. Tulburarea de ataşament  dacă nu este tratată 

psihoterapeutic, se dezvoltă pe parcursul vieţii luând diferite forme după tipul de ataşament:  tipul inhibat 

dacă, copilul nu primeşte afecţiune şi nu doreşte  să aibă relaţii cu o altă persoană şi cel dezinhibat care are 

primeşte afecţiune nepotrivită şi superficială. Conform teoriei ataşamentului, toţi copiii se ataşează de 

persoanele cu responsabilităţi de îngrijire, indiferent de felul în care sunt trataţi. Ataşamentul  securizant se 

formează la copilul cu o mamă bună  ce oferă siguranţă, atenţie, acel copil ştie să  exploreze lumea şi să 

încerce noul, dezvoltă competenţe sociale la şcoală. Ataşamentul angoasat, ambivalent este specific la copiii 

care nu se bazează pe părinţi că îl pot ajuta la nevoie.  El  are nevoie de  atenţie mereu. Părinţii  sunt agresivi 

sau indiferenţi. În  ataşamentul evitant,  copilul nu are încredere în părinţi, el se teme că va fi respins. La 

maturitate vor avea un fals Eu, şi nu vor  căuta dragoste şi sprijin de la alţii, pentru că nu vor dori acest 

lucru. Mediul  stabil şi afectuos este propice dezvoltării încrederii la copil pentru a fi  satisfăcute nevoile  de 

bază, emoţionale şi fizice. Prin urmare, lipsa securităţii, lipsa persoanei de referinţă, a unui mediu stimulator 

ori inconsecvenţa acestora sau oscilaţiile de intensitate, derutează copilul dacă este lipsit de un mediu 

stimulator, securizant, prin prezenţa unei persoane având comportamente ambivalente, nesigure, agresive, 

anxioase, dependente care vor  duce la dezvoltarea  personalităţii sale.  Aceste tulburări de ataşament apar la 

copiii instituţionalizaţi sau la cei cu părinţi care au probleme emoţionale. Dacă ataşamentul nu se dezvoltă 

normal, apar  anomalii comportamentale, ce vor fi prezente de-a lungul vieţii, ocupând astfel un loc central 

în procesul de  învăţare. 

Raportul interpersonal este „un climat de deschidere, încredere şi confidenţă, instaurat între acei 

interlocutori care se află pe aceeaşi lungime de undă  şi folosesc acelaşi limbaj verbal şi nonverbal”.
39

 

Dezvoltarea interrelaţiilor sociale cu caracteristicile specifice acestora, modul de receptare a rezonanţelor în 

structura personalităţii de noi experienţe, dezvoltarea cunoştinţelor reprezintă un salt  important în evoluţia 

copilului. El are posibilitatea de a-şi încerca experienţele la nivelul grupului  şcolar, stradal sau de joacă, 

venind în contact  cu diverse tipuri de comportament, de comunicare prin contactele verbale avute. „Stilul 

relaţional are ca nucleu de bază modelul relaţiilor primare, însă configuraţia sa finală depinde de mulţi alţi 

factori: trăsăturile temperamental-caracteriale ale subiectului, inteligenţa socială, structura eului şi a imaginii 

de sine, natura şi calitatea experienţei acumulate în ontogeneză, statutul socioeconomic (personal şi al 

familiei), caracteristicile principalelor grupuri de apartenenţă, modelele şi normele socioculturale care 

reglează raporturile sociale”.
40

  

Conflictele apar  urmare a  accentului pus pe  creşterea puterii de care dispun persoanele din grup, 

decât pe rezolvarea sarcinii. Autodezvăluirea are rolul de a întări relaţiile dintre indivizi, are  o funcţie 

expresivă, de autoclarificare.  Copiii extrovertiţi, sociabili, cu încredere în sine mare  sunt mai deschişi spre 

autodezvăluire. Succesul asigură extensiunea sinelui. Dacă copiii îşi văd rezultatele, ei sunt mai energici, 

intră în competiţie cu ei înşişi. Învăţarea este impulsionată şi din  evaluările colegilor bazate pe cooperare, 

competiţie, ambiţie.  

Datorită învăţăturii copilul devine mai organizat, îşi controlează atitudinea faţă de colegi, îşi 

valorifică capacităţile proprii pentru a rezista competiţiei. „ El învaţă să se stăpânească, să-şi dozeze 

eforturile, să depăşescă unele dificultăţi legate de  temperament,(o exagerată expansiune, sau dimpotrivă o 

reţinere prelungită, o agitaţie prea mare sau o inerţie accentuată), şi  să adopte  comportamente adaptate la 

cei din jur, să demonstreze efectele  pozitive asupra maturizării treptate a personalităţii”. 
41

 

În vederea ameliorării relaţiilor între elevi am folosit la clasă jocuri şi exerciţii:  Ghemul magic-joc 

de intercunoaştere şi relaţionare pozitivă, O poveste personalizată - joc energizare mentală, amuzament; 

Poveştile  terapeutice-Povestea fluturelui, Creionului, Darul Mamei Natură-pentru importanţa fiecăruia în 

grup; Tehnici de mişcare şi dans, „Personajul meu-Oglinda mea” , “Cutia pentru supărări, cutia pentru 

bucurii", Eseu de îndreptare a comportamentului, Mandalele, Planeta personală,Blazonul personal.  

                                                           
39

 Prutianu,Ş.,(1995), pag.63 

40
 Mârza, Dănilă, D., ( 2009),  pag. 11  

41
 Şchiopu ,U; Verzea , E., (1995), pag 162  
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Joc « Oaia » -Se prinde cu patafix pe tablă o oaie cu numele copilului. De fiecare dată când termină tot ce 

are de făcut pe ziua respectivă, poate să lipească un ghemotoc de lână pe oaie până când,oaia îşi recapătă 

toată lâna. ( 1-pag.89)  

Desenul De multe ori, observând comportamentul unui copil pe o perioadă mare de timp putem 

obţine informaţii directe despre el, prin acţiunile pe care le face, cuvintele pe care le foloseşte. Privind atent 

un desen ne putem completa informaţiile referitoare la copil, relaţiile din familia sa, emoţiile trăite, 

dificultăţile sau chiar frustrările lui. Desigur, nu este de ajuns să analizăm un singur desen pentru a ajunge la 

concluzii certe, însă, acesta poate constitui un instrument care ne ajută în formarea imaginii generale despre 

mediul în care creşte copilul. 

Muzica ne leagă de cele mai profunde fibre ale fiinţei noastre având reverberaţii profunde asupra 

psihicului, producând efecte de relaxare, de tonifere, de stimulare. Ea educă şi dezvoltă procese psiho-

intelectuale, priceperi si deprinderi, gândire logică, atenţie distributivă şi concentrată, memorie, spirit de 

ordine şi disciplină, punctualitate etc. Cântarea vocală este un exerciţiu excelent de respiraţie.“În cazul 

participării active la muzică, de exemplu, cântatul în cor, comunicarea este maximă.” (2- pag. 27) 

Proiectul  “O viaţă sănătoasă”  iniţiat  este o modalitate de colaborare părinţi -şcoală -comunitate. 

Revista Concursului de creaţii literare, plastice, fotografii “Floarea sănătăţii” are ca scop identificarea, 

stimularea şi valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin realizarea unor lucrări  ce privesc unele 

aspecte ale sănătăţii. Astfel elevii îşi formează atitudini şi deprinderi indispensabile  unui comportament 

responsabil şi sănătos.  
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PROIECT EDUCAŢIONAL: BATE ŞI ŢI SE VA DESCHIDE 
                                                              

                                                    

                                                                                                        Director SILVIA GUZUN  

                                                           Gimnaziul „Nicolae Costin” Chişinău, Republica Moldova  

 

 

Motto : „Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu.Tu 

determini, în cea  mai mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-

mi te rog acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, te rog să 

pot fi o binecuvântare pentru lume.” 

(child-Appeal) 

 

DURATA : 03.09. 2012-01.9.2015  

PĂRŢILE : Biserica Sfintele Femei Mironosiţe reprezentată prin preotul Părintele Roman 

                     Gimnaziul N.Costin reprezentat prin directoarea Silvia Guzun  

ROLUL  PĂRŢILOR 

1. BISERICA: 

-Să informeze enoriaşii despre manifestaţiile de natură creştin-ortodoxă organizate cu elevii la 

nivelul propriei instituţii; 

-Să contribuie la organizarea unor evenimente de natură  ştiinţific-ortodoxă la nivel de gimnaziu 

(masă rotundă, conferinţă cu părinţii elevilor ş.a.); 

-Să participe la activităţile social-culturale derulate de către unitatea şcolară; 

-Să fie receptivi la nevoile Gimnaziului Nicolae Costin  

2. GIMNAZIUL:  

-Să informeze slujitorii de la biserica Sfintele Femei Mironosiţe despre manifestaţiie de natură 

creştin-ortodoxă în scopul participării acestora la manifestaţiile culturale organizate de elevii din gimnaziul 

Nicolae Costin; 

-Să participe la evenimente de natură ştiinţific-ortodoxă derulate de către biserica Sfintele Femei 

Mironosiţe, să asiste la Sfânta Liturghie, precum şi la sfânta împărtăşanie. 

-Să fie receptivi la nevoile bisericii Sfintelor  Femei Mironosiţe. 

PARTENERIATUL ŞCOALĂ-BISERICĂ  se referă la valorificarea şi dezvoltarea unor relaţii 

pozitive între aceşti doi actori, la unificarea sistemului de valori, care poate avea un efect pozitiv asupra 

copiilor şi asupra promovării valenţelor şcolii.   

OBIECTIVE URMĂRITE : 

1.Valorificarea experienţei acumulate între părţi  în vederea formării şcolarului mic în spiritul  

creştin – ortodox 

2. Împlicarea elevilor în prezentarea unor produse, ca rezultate ale unor demersuri de tip creativ, 

cum ar fi: 

-Încondeierea oulelor de Sfintele Paşti; 

-Prezentarea unui recital de poezie cu conţinut religios la biserică  în faţa enoriaşilor în zilele de 

sărbători creştine, colindatul de Crăciun, uratrul şi semănatul de Anul Nou (stil vechi)  

3. Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat între Biserica Sfintelor femei mironosiţe  şi Gimnaziul   

Nicolae H. Costin în vederea:  

  - Dotării didactico-materiale a gimnaziului; 

 - Reparaţiei cosmetice a  şcolii; 

- Ajutorării elevilor din familii social-vulnerabile ş.a.   

Acţiuni derulate anterior în beneficiul elevilor: (Amintesc că Gimnaziul „Nicolae Costin” a fost 

reorganizat la data de 03.09.2012 pe baza Şcolii Primare nr.9) . 

Am iniţiat acest proiect educaţional, deoarece începând cu anul de sudii 2002-2003, Părintele 

Roman, slujitor al bisericii « Sf.Dumitru «, sectorul Botanica, actualmente părinte al bisericii Sfintele Femei 

Mironosiţe a contribuit la realizarea următoarelor activităţi:  
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-De Ziua Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, de Hramul şcolii, la data de 21noiembrie soborul  

de preoţi au oficiat un Te-Deum de sănătate cu sfinţrea şcolii. 

-A donat manuale de religie pentru elevii claselelor a-I-a IV-a şi calendare cu sărbători creştine 

pentru cadrele didactce. 

-Pe parcursul anilor, preoţii Părintele Roman, Părintele Ghenadie, Părintele Iurii Pânzaru, precum 

şi absolvenţii Academiei de Teologie: Alexandru Comendant, Natalia Curcă ;Cântăreţii: Marin Cej, Nicolai 

Vascauţanu, Vlad Oloieru ş.a. au predat în colaborare cu învăţătoarele din şcoală  subiectele cu conţinut 

religios prevăzute în curriculumul şcolar la  disciplina şcolară « Ed. moral-spirituală».  

-  Pe parcursul  mai multor ani a donat elevilor din familii sărace bani în scopul ajutorării lor.  

- În anul de studii 2012-2013 a donat gimnaziului  materiale de construcţie, a ajutat la transportarea 

mobilierului şcolar  din Şcoala Primară nr.9 în gimnaziul Nicolae Costin, au donat literatură artistică 

pentru ciclul primar.  

-Cadrele didactice împreună cu elevii asistă la Sfânta Liturghie, precum şi la sfânta împărtăşanie la 

biserica Sfintelor Femei Mironosiţe;                                    

 Parteneriatul Biserică – Gimnaziu din perspectiva formării elevului în spiritul valorilor 

cultural-reliogioase este justificat prin următoarele argumente: 

 Educaţia este mai mult decât o influienţă din afară asupra celui educat: educaţia este o interacţiune a 

educatului şi a lumii din afară a oamenilor, societăţii, mediului educaţional, altor factori educaţionali , 

totalităţii valorilor produse de aceştea (1 pag.19). 

« Tratarea » sufletească rămâne în continuare o necesitate de necontestat de care avem nevoie toţi: 

elevii, părinţii acestora,cadrele didactice,cu alte cuvinte, întreaga societate. 

La sosirea pe lume, copilul ia contact cu societatea care îl preia ca parte integrantă a ei. Familia nu 

este singura componentă socială de care depinde dezvoltarea copilului, ci i se alătură medicul, grădiniţa 

şcoala, biserica, fiecare aducîndu-şi aportul la optima dezvoltare a copilului.  Cea din urmă oferă copilului 

condiţiile unei socializări afective şi eficiente. 

Biserica, slujitorii bisericii fac eforturi pentru a orienta elevii la fapte bune, evlavioase. Iar vizitarea 

bisericii de către copii şi părinţii acestora, precum şi desfăşurarea activităţilor cultural-religioase în comun 

cu şcoala contribuie la formara în rîndul elevilor a unor deprinderi de comportare care să întărească 

siguranţa lor. 

Vizitarea bisericii de către copii împreună cu părinţii şi ascultarea cuvântului Domnului la slujba 

bisericească este necesară în vederea promovării bunului simţ, reducerii abandonului şcolar a delincvenţei 

juvenile, a comportamentelor marginale a  sensibilizării, privind valorile morale şi religioase în ceea ce 

priveşte violenţa verbală şi gestială,  a modului de acceptare a persoanelor cu nevoi speciale. 

- Oferirea de alternative pentru alegerea unuli model decent  de viaţă ş.a. 

METODOLOGIA DE LUCRU   
1.Elaborarea planului de acţiuni comun anual care să pună în practică prevederile Acordului.  

2.Mediatizarea acţiunilor în ziarul gimnaziului. 

3. Constituirea grupurilor de lucru pentru elaborarea şi punerea în practică a prevederilor prezentului 

Parteneriat  

4. Analiza pe bază de rapoarte a realizării obiectivelor comune, a respectării direcţiilor principale de 

colaborare şi acţiunilor prevăzute de Programele anuale convenite.  

4. Identificarea nevoilor şi stabilirea priorităţilor ambelor părţi.  

 PLAN DE ACŢIUNI: 

1.Organizarea şi desfăşurarea sărbătorii creştin-ortodoxe Hramul gimnaziului Nicolae H.Costn,  la 21 

noiembrie, în fiecare an. 

2. Frecventarea bisericii Sfintelor  Femei Mironosiţe de către elevii în scopul cunoaşterii faptelor 

Sfintelor  Femei Mironosiţe, participării după posibilităţi la viaţa Bisericii. 

3. Ajutorarea elevilor proveniţi din familii social-vulnerabile de către biserica Sfintelor Femei 

Mironosiţe;                                    

4. Ajutorarea bisericii la dotarea bazei didactico-materiale a Gimnaziului, renovarea unor săli de 

clasă ş.a.  
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5. Participarea elevilor din Gimnaziul Nicolae H. Costin la unele activităţi creştin-ortodox- culturale 

în scopul cunoaşterii mai bine a datinilor şi obiceiurilor ce ţin de Sfintele Sărbători Crăciunul şi Sfintelle 

sărbători de Paşti ; 

6. Organizarea unor expoziţii tematice «Paştele în viziunea copiilor », »Ouă încondeiate » 

7.Popularizarea datinilor şi obiceiului poporului nostru în ziarul gimnaziului ş.a. 

8. Desfăşurarea concursului de compoziţii,victorine tematice cu  prilejul sărbătorilor creştine.      

 ÎNCETAREA PARTENERIATULUI : 
Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: 

    a. Acordul părţilor pentru încetarea contractului; 

    b. Scopul contractului a fost atins: 

Protocolul poate fi modificat sau completat cu acordul părţilor semnatare ori de câte ori acestea 

convin asupra amendamentelor propuse.  

În concluzie:  

Activităţile desfăşurate în cadrul acestui proiect, organizate de şcoală şi biserică, în afata orelor de 

curs sau desfăşurate în afara şcolii contribuie la: dezvoltarea personalităţii copilului în spiritul valorilor 

morale şi spirituale: credinţa, bunătatea, cumsecădenia, omenia, răbdarea, compasiunea, iubirea de 

Dumnezeu, blândeţea, altruismul; contribuie la cultivarea respectului de sine, faţă de om şi societate, la 

formarea unui comportament civilizat, a spiritului de colabrare, de solidaritate; contribue la creşterea 

gradului de implicare a elevilor în realizarea unor produse. 

Acţiunile cultural-religioase cuprinse în proiect fiind organizate pentru enoriaşi într-o manieră 

plăcută elevilor au avut şi vor avea un ecou în sufletul copiilor pentru toată viaţa. 
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PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE 

 

 

Prof. Florica Băltuță  

Școala Gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța 

 

 

Introducere 

O problemă stringentă pentru România o reprezintă responsabilitatea locală pentru calitatea educaţiei şi 

succesul şcolar, care reclamă căi diferite de stabilire a relaţiilor de colaborare între şcoli, familii şi 

comunităţi. Avem în vedere că şcolile de toate gradele sunt organizaţii responsabile pentru educaţia formală 

a copiilor şi adolescenţilor. Şcolile care duc la bun sfârşit mult mai eficient această responsabilitate se 

consideră pe ele însele şi elevii lor ca parte a sistemului social ce includ familiile şi comunităţile. Cercetările 

desfăşurate în Statele Unite şi în unele ţări din Europa arată că atunci când şcolile, familiile şi comunităţile 

lucrează împreună ca parteneri, beneficiari sunt elevii. 

Argument 

Şcoala reprezintă o organizaţie socială care vizează optimizarea permanentă a structurilor sale de planificare 

a activităţilor, la nivel global şi sectorial, de orientare metodologică a procesului de învăţământ, de 

perfecţionare şi inovare a acţiunilor şi instrumentelor educative şi didactice in sensul creşterii acestora. 

Dezvoltarea economică şi socială nu se poate realiza independent de actul managerului, având în vedere că 

învăţământul este unul din instrumentele prin care societatea stimulează, dirijează şi conduce.Şcoala şi 

comunitatea sunt două aspecte care i-a preocupat în egală măsură pe pedagogi, sociologi, psihologi, filozofi, 

antropologi etc., fiecare încercând să surprindă aspectele ce contribuie la mecanismele de funcţionare ale 

acestora, agenţii implicaţi şi gradul de implicare al acestora în promovarea educaţiei. Asistăm astăzi la 

dezvoltarea unui adevărat curent social care are în centrul său comunitatea şi dezvoltarea sa. De cele mai 

multe ori, termenii şi expresiile folosite de practicieni, specialişti şi chiar oamenii de rând sunt confuzi, ne 

întâlnim cu o mare diversitate semantică în acestă problematică. Şcoala este una din instituţiile centrale ale 

comunităţii, are roluri specifice dar nu poate funcţiona şi nu se poate dezvolta fără a ţine cont de specificul 

comunităţii în care funcţionează.În acestă lucrare am încercat identificarea punctelor  

1.1. Eficientizarea relaţiei şcoală - elev - familie -comunitate 

Pentru atingerea unui nivel de calitate ridicat în eficientizarea relaţiei şcoală - elev - familie -

comunitate, este necesar de abordat un stil empatic de comunicare între părţi ce trebuie transpus în 

psihologia mentală a elevului astfel încât să se producă o apropiere între părţi, păstrând însă o neutralitate 

necesară şi un echilibru constant şi permisiv. Alături de şcoală care asigură maxima comunicare între 

generaţii, familia şi comunitatea au o deosebită valoare în formarea personalităţii copilului. Fiecare om vine 

pe lume cu o anumită zestre nativă, apoi graţie climatului afectiv din familie, copilul cunoaşte lumea din jur 

printr-un permanent dialog cu cei mari, învaţă şi poate să iubească, comunică, se ghidează după anumite 

modele, imită diferite acţiuni până îşi formează propriile valori, propriile principii despre lume, despre viaţă. 

În relaţia şcoală - familie - comunitate trebuie să existe relaţii de respect, de acceptare reciprocă, de simpatie 

şi admiraţie, nu de suspiciune, nedumerire sau iritare şi provocare.    Relaţiile dintre şcoală, elevi, familiile 

acestora şi comunitate trebuie să fie bazate pe contact şi colaborare, pe transmitere de informaţii şi 

prezentare a unor stări de lucruri, de influenţe pozitive asupra comportamentelor elevilor, pe trăiri afective şi 

emoţionale reciproce în diferite forme de manifestare. Valoarea educaţiei creşte într-o lume în care 

schimbările s-au accelerat simţitor, într-o societate a opţiunilor individuale şi sociale multiple, marcată de o 

multitudine de tranziţii, de naturi diferite. Educaţia este somată să răspundă provocărilor unei lumi a 

societăţilor şi indivizilor în derută, o lume în care s-au pierdut şi se pierd repere, sisteme de referinţă, iar 

sistemele etice se află în criză. Ea trebuie să construiască drumuri noi pentru speranţă, prin formarea unor 

cadre cât mai flexibile, a unor capacităţi şi comportamente capabile să facă faţă schimbării permanente şi să 

adapteze elevul la incertitudine şi complexitate. Şcoala este chemată să contribuie decisiv la reconstrucţia 

spirituală, la redefinirea unor noi sisteme de valori. Un raport asupra relaţiilor dintre şcoală şi familie în 

ţările Comunităţii Europene, bazat pe cercetări comparative, documentare şi empirice (prin ancheta de 
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opinie cu chestionare) enumeră patru motive pentru care şcoala şi familia se străduiesc să stabilească 

legături între ele:  

a. părinţii sunt juridic responsabili de educaţia copiilor lor (legislaţia reflectă astfel libertatea părinţilor 

de a-şi creşte copiii aşa cum doresc;  

b. există diferenţe între ţări privind măsura în care părinţii pot alege între diferitele şcoli şi cursuri pe 

care să le urmeze copiii lor, măsura în care părinţii trebuie consultaţi de responsabilii şcolari etc.);  

c. învăţământul nu este decât o parte din educaţia copilului, o bună parte a educaţiei petrecându-se în 

afara şcolii. Cercetările pun în evidenţă influenţa atitudinii parentale asupra rezultatelor şcolare ale elevilor, 

în special asupra motivaţiilor învăţării, precum şi faptul că unele comportamente ale părinţilor pot fi 

favorizate datorită dialogului cu şcoala;  

d. grupurile sociale implicate în instituţia şcolară (în special părinţii şi cadrele didactice) au dreptul să 

influenţeze gestiunea şcolară.  

Obstacolele relaţiei şcoală-familie pot fi de ordin comportamental (întâlnite, atât între părinţi, cât şi la 

cadrele didactice sau administratorii şcolari) sau de ordin material (relaţia şcoală-familie cere un surplus de 

efort material şi de timp). 

I. 2. Şcoala şi contextul social 

Şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei , iar între aceştia şi comunitate, mediul 

extraşcolar şi extrafamilial , activează elevul , obiect şi subiect al educaţiei. Dacă aceste medii educaţionale 

se completează şi se susţin , ele asigură într-o mare măsură buna integrare a elevului în activitatea şcolară şi 

pe plan general în viaţa socială .Şcoala trebuie să aibă contacte cu toate instituţiile sociale interesate direct 

sau tangenţial de domeniul educaţiei copilului de vârstă şcolară şi să stabilească relaţii de cooperare şi 

colaborare. Ea contribuie la transmiterea moştenirii culturale şi facilitează învăţarea individuală şi colectivă 

.Totodată şcoala face posibilă participarea grupurilor şi colectivităţilor la viaţa publică , elaborarea şi luarea 

deciziilor. Schimbul de informaţii favorizează interacţiunea socială şi permite unui număr mare de oameni 

să ia parte activă la soluţionarea problemelor care îi privesc .Valoarea educaţiei creşte într-o lume în care 

schimbările s-au accelerat simţitor , într-o societate a opţiunilor individuale şi sociale multiple , marcată de o 

multitudine de tranziţii , de naturi diferite . Educaţia este solicitată să răspundă provocărilor unei lumi a 

societăţilor şi indivizilor în derută , o lume în care s-au pierdut şi se pierd repere, sisteme de referinţă, iar 

sistemele etice se află în criză. Şcoala este chemată să contribuie la redefinirea unor noi sisteme de valori, la 

reconstrucţia spirituală a omului. În prezent România cunoaşte o  redefinire a rolului social al educaţiei , în 

contextul unui ” parteneriat pentru educaţie ” , care se doreşte a fi un dialog deschis , lucid , responsabil , 

între toţi factorii educaţionali familie, biserică , şcoală , comunitate locală ).Şcoala se deschide spre mediul 

comunitar şi se fac propuneri de realizare a osmozei şcoală- comunitate (şcoala în comunitate şi 

comunitatea în şcoală ) , în perspectiva înţelegerii şcolii ca un centru cultural şi civic , centru complex de 

învăţare la îndemâna tuturor , tineri şi mai puţin tineri. Comunitatea este cea care oferă mediul prielnic 

pentru desfăşurarea acestor activităţi comune. Prin programe şi acţiuni specifice se crează şi se dezvoltă 

legături multifuncţionale între şcoală şi societatea civilă. 

Aşadar comunitatea are un rol important alături de şcoală şi familie în educaţia elevului. Şcoala 

trebuie sa devină nucleul parteneriatului educaţional. Incercarea unităţilor şcolare de a atrage in diferite 

tipuri de parteneriat, diferite categorii şi instituţii, se va bucura de succes doar in măsura in care şcoala va 

veni in intâmpinarea cerinţelor sociale şi comunitare: 

 extinderea caracterului democratic a managementului şcolar; 

 atragerea familiei in calitate de partener principal al şcolii; 

 realizarea colaborării cu toate categoriile comunitare interesate; 

 atragerea tuturor factorilor care pot contribui la rezolvarea problemelor şcolii; 

realizarea unui echilibru intre cererea si oferta de educaţie; 

 satisfacerea unor nevoi comunitare specifice in domeniul educaţiei; 

 pregătirea elevilor pe linia dezvoltării personale si a integrării active in comunitate; 

 asumarea unui rol activ in identificarea si rezolvarea unor probleme ale comunităţii; 

Pentru a răspunde acestor deziderate, şcoala printr-un management performant al calităţii 

învăţământului, trebuie să orienteze întregul său efort spre elevi, care reprezintă centrul de interes al oricărui 

parteneriat educaţional.  
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1.3. Familia partener principal al şcolii 

Familia are în societate funcţii bine determinate:  

Funcţia biologică care constă în perpetuarea speciei umane prin procrearea şi creşterea copiilor , 

condiţie primordială a existenţei societăţii.  

Funcţia socială prin care familia conferă individului sentimentul de siguranţă , îl ajută să depăşească 

obstacolele , să dobândească echilibrul emoţional. În familie, copilul găseşte căldura sufletească şi 

sentimentul de siguranţă de care are nevoie.  

Funcţia economică constă în crearea condiţiilor materiale necesare vieţii şi dezvoltării membrilor 

familiei.  

Funcţia educativă se referă la faptul că familia are un rol foarte important în transmiterea limbii, a 

obiceiurilor, a modelelor comportamentale  urmaşilor ei. În familie, copilul învaţă să se aprecieze pe sine şi 

pe ceilalţi, depinde de un anumit mod de viaţă. 

Funcţia culturală, stă la baza procesului de educare a copiilor , aceasta nu trebuie confundată cu 

funcţia educativă, are ca finalitate integrarea eficientă a individului în societate , dar urmăreşte şi crearea de 

individualităţi bine pregătite care să contribuie la transformarea şi progresul societăţii. În Declaraţia 

Universală a Drepturilor Omului se precizează că familia constituie elementul fundamental al societăţii . 

Familia ocroteşte copilul şi are dreptul la ocrotire din partea societăţii. Obiectivul principal al acţiunii 

educative este formarea personalităţii copilului, care este urmărit atât în familie, cât şi în şcoală, astfel încât 

sarcinile şcolii şi ale familiei în materie de educaţie şi instrucţie se împletesc şi se sprijină reciproc. În cadrul 

abordărilor contemporane ale fenomenului educaţional se impune tot mai mult implicarea cadrelor didactice 

în relaţii de cooperare cu părinţii copiilor şi cu alţi factori sociali interesaţi de educaţie . Rolul cadrelor 

didactice nu se mai reduce doar la educaţia la catedră sau în clasă.  Partener principal al şcolii, familia se 

defineşte ca instituţie socială şi ca grup specific care dispune de o influenţă considerabilă in raport cu 

membrii săi.  

Transformarea familiei într-un partener al şcolii presupune: 

 extinderea iniţiativei şcolii in sensibilizarea şi atragerea familiei; 

 elaborarea si realizarea unor proiecte orientate către parteneriatul cu familia; 

Şcoala este pe de o parte o instituţie care oferă un serviciu social, care este direct influenţată de ceea 

ce se întâmplă în mediul social, transmite cunoştinţe, dezvoltă abilităţi, norme, valori recunoscute şi 

acceptate social; pe de altă parte are o logică internă de dezvoltare, reproduce propriile norme şi valori, are 

propriul sistem de organizare. 

Privită dintr-o altă perspectivă, şcoala, este o instituţie care funcţionează într-o comunitate alcătuită 

din mai mulţi factori de educaţie: familie, autorităţi, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, agenţi 

economici etc. care au la rândul lor o ofertă educaţională explicită şi/sau implicită. Organizaţiile şcolare sunt 

astfel, supuse presiunii multiplilor factori: a grupurilor ideologice care activează la nivel local, a sistemelor 

politice, a condiţiilor economice şi a diverselor tendinţe manifestate în societate. Astfel, asupra şcolilor sunt 

manifestate influenţe de ordin: economic, politic, culturale şi ideologice. Şcolile depind de mediul în care 

funcţionează în ceea ce priveşte: obţinerea resurselor materiale, resursele umane, resursele financiare, 

resursele informaţionale etc.                                                      

Şcoala funcţionează într-un context social larg, complex alcătuit din societatea globală, constitută ca 

sistem social global (naţional, statal). Influenţele contextului social global asupra instituţiilor de învăţământ 

se materializează în: finalităţi ale educaţiei (scopuri şi obiective), conţinuturi ale disciplinelor, modul de 

organizare al sistemului de educaţie şi al instituţiilor, reglementări de ordin juridic şi administrative. 

Pe de altă parte, şcoala funcţionează într-un context social imediat, într-o comunitate locală şi zonală, 

care furnizează elevii dar care are un set de aşteptări cărora instituţia şcolară trebuie să le răspundă.  

I..4. Delimitări conceptuale 

Şcoala – caracteristici generale 

Şcoala este o organizaţie formală, care are ca scop furnizarea serviciului social de educaţie în 

vederea educării, formării, socializării, profesionalizării tinerei generaţii. Şcoala funcţionează într-o 

comunitate locală – dar are propriile reguli de funcţionare, prescrise, transmite valori acceptate local. Pe de 

altă parte – şcoala „prelucrează material uman” din comunitatea locală, cadrele didactice şi elevii sunt 

persoane care trăiesc în comunitate şi suportă influenţele acesteia. Colaborarea dintre familie şi şcoală este 
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un factor esenţial în procesul de educare a şcolarilor. Numai împreună putem reuşi să dăm societăţii un 

cetăţean pregătit, gata să înfrunte problemele inerente ce apar, capabil să relaţioneze, să se integreze în 

colectivitate, să facă faţă cerinţelor acesteia. 

Indiferent de mediul economic, etnic sau cultural al familiei, când părinţii sunt parteneri în educaţia 

copiilor lor, rezultatele determină performanţa elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, scăderea 

fenomenului delincvenţei.  

Şcoala trebuie să-i încurajeze pe părinţi să le devină parteneri, să poată lua împreună decizii cu 

privire la educaţia copiilor. 

Acest parteneriat încurajează familia să stabilească ţelurile de atins pentru copiii lor iar şcoala să 

stabilească obiectivele pentru obţinerea succesului şcolar. 

Parteneriatul se constituie ca un sistem de obligaţii reciproce în cooperarea autorităţilor locale cu 

şcoala şi implică colaborarea acestora în activităţile şcolare, nu numai sub aspect economic, respectiv de a 

participa, susţine şi evalua eforturile şi acţiunile financiare ale şcolii, ci şi sub aspect educaţional-cultur 

Comunitatea  

Abordările conceptuale ale termenului de comunitate au o lungă evoluţie în timp. Sintetizând 

diversele abordări putem extrage câteva caracteristici ale comunităţii: comunitatea reprezintă o entitate 

socială globală în care legăturile dintre membri sunt foarte strânse, iar sentimentul de ingrup este foarte 

puternic şi are rădăcini în tradiţii profunde; comunitatea este o entitate supraindividuală care are întâietate în 

raport cu individul izolat în virtutea transcedenţei sale de ordin etic şi politic;  comunitatea este: depozitara 

unui bine comun, este element de referinţă morală pentru individ, promovează valori de bază (prin legile şi 

tradiţiile sale) şi de referinţă pentru individ.  

2. Parteneriatul şcoală comunitate locală 

Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă 

succes la şcoală şi mai târziu, în viaţă. Parteneriatul se constituie ca un sistem de obligaţii reciproce în 

cooperarea autorităţilor locale cu şcoala şi implică colaborarea acestora în activităţile şcolare, nu numai sub 

aspect economic, respectiv de a participa, susţine şi evalua eforturile şi acţiunile financiare ale şcolii, ci şi 

sub aspect educaţional-culturAtunci când părinţii, elevii şi ceilalţi membrii ai comunităţii se consideră unii 

pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. 

Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai 

sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor 

publice. În ţările dezvoltate, cu deosebire pe continentul nord - american, parteneriatele şcoală - familie - 

comunitate sunt esenţiale în procesul de educaţie a elevilor şi în succesul lor la şcoală.   

Pentru consolidarea unui set de valori stabil şi coerent care sprijină şcoala în formarea la copii a 

conduitei favorabile, a unui stil de viaţă sănătos mintal, emoţional, fizic şi socio  moral am urmărit 

implicarea familiei şi a comunităţii printr-un parteneriat. Activităţile desfăşurate au avut tocmai rolul 

apropierii de aceste instituţii, a comunicării directe şi a unui schimb de impresii şi păreri. Elevii au participat 

cu interes şi chiar s-au pus în situaţii de viaţă adevărate fiind primar, poliţist, preot, doctor, etc. 

Sensibilizarea reprezentanţilor comunităţilor locale cu privire la problemele şcolii a reprezentat o 

dimensiune deosebit de necesară pentru realizarea obiectivelor parteneriatului; şi aceasta deoarece orice 

abordare abruptă, resimţită ca o ingerinţă autoritară în problemele comunităţii este şi va fi sortită eşecului; în 

plus orice acţiune de dezvoltare nu este eficientă dacă nu este înţeleasă şi preluată ulterior de comunitate. 

Concluziile întâlnirilor, aprecierile făcute de participanţi în timpul evaluării finale a activităţilor, 

ecourile parteneriatului au dovedit că acţiunile de sensibilizare comunitară desfăşurate au reprezentat un 

important cadru organizat de dialog şi comunicare, aşteptat de mult şi resimţit ca necesar de toţi 

participanţii. S-a constatat o dorinţă de colaborare, conştientizându-se importanţa şcolii pentru comunitate şi 

necesitatea sprijinirii şcolii de către aceasta. 

Valoarea educaţiei creşte într-o lume în care schimbările s-au accelerat simţitor, într-o societate a 

opţiunilor individuale şi sociale multiple, marcată de o multitudine de tranziţii, de naturi diferite. Educaţia 

este somată să răspundă provocărilor unei lumi a societăţilor şi indivizilor în derută, o lume în care s-au 

pierdut şi se pierd repere, sisteme de referinţă, iar sistemele etice se află în criză. Ea trebuie să construiască 

drumuri noi pentru speranţă, prin formarea unor cadre cât mai flexibile, a unor capacităţi şi comportamente 
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capabile să facă faţă schimbării permanente şi să adapteze elevul la incertitudine şi complexitate. Şcoala este 

chemată să contribuie decisiv la reconstrucţia spirituală, la redefinirea unor noi sisteme de valori.  

În prezent România cunoaşte o încercare de redefinire a rolului social al educaţiei, în contextul unui 

”parteneriat pentru educaţie”, un dialog deschis, lucid, responsabil, între toţi factorii educaţionali (familie, 

Biserică, şcoală, comunitate locală). Şcoala se deschide spre mediul comunitar şi se fac propuneri de 

realizare a osmozei şcoală - comunitate (şcoala în comunitate şi comunitatea în şcoală), în perspectiva 

înţelegerii şcolii ca un centru cultural şi civic, centru complex de învăţare la îndemâna tuturor, tineri şi mai 

puţin tineri. 

Ideea de parteneriat între şcoală şi comunitate trebuie să se bazeze pe principiul complementarităţii 

serviciilor sociale oferite de către diversele organizaţii care activează în comunitate. 

Construirea parteneriatului este un proces deliberat ce implică aptitudini specifice, strategii şi 

cunoştinţe pe care părţile implicate trebuie să le cunoscă şi să le folosească.Succesul parteneriatului şcoală – 

comunitate locală este bazat pe legătura permanentă, constantă între agenţii comunitari şi reprezentanţii 

şcolii. Se realizează astfel un echilibru între schimbare şi continuitate, între specific şi global, între 

împlinirea individuală şi exigenţele de ordin social. Şcoala ca şi organizaţie, pentru a-şi atinge obiectivele, 

are nevoie de un sistem managerial adecvat definit prin funcţii specifice: proiectare, decizie, organizare, 

coordonare, evaluare etc. Managementul şcolii trebuie să asigure funcţionarea şi dezvoltarea şcolii ca sistem 

deschis, aflat în relaţie permanentă cu mediul său exterior, cu comunitatea în care funcţionează şi nu numai. 

Pentru a-şi realiza obiectivele propuse şcoala este nevoită să atragă, aloce, folosească o gamă diversă de 

resurse: materiale, financiare, umane, informaţionale şi de timp 

Scolile care duc la bun sfârsit mult mai eficient această responsabilitate se consideră pe ele însele şi 

elevii lor ca parte a sistemului social ce include familiile şi comunităţile. 

Parteneriatele dintre scoli, familii şi comunităţi pot: ajuta profesorii în munca lor; perfectiona 

abilităţile scolare ale elevilor; îmbunătăţi programele de studiu şi climatul scolar; îmbunătăţi abilităţile 

educationale ale parintilor; dezvolta abilitatile de lideri ale parintilor; conecta familiile cu membrii scolii şi 

ai comunitatii; stimula serviciul comunitatii în folosul scolilor; oferi servicii şi suport familiilor; Motivul 

principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii sa aibă succes la şcoală şi 

mai târziu, în viaţă comunitate de suport care începe sa funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o 

componentă esentială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o 

simpla activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. În ţările dezvoltate, 

parteneriatele scoală – familie - comunitate sunt esentiale în procesul de educatie a elevilor şi în succesul lor 

la şcoală. 

Toate aceste convingeri le putem transmite copiilor, oamenilor ajutându-i să înainteze folosindu-ne 

de experienţa profesională, actul pedagogic, de creativitate şi chiar de îndrăzneală. 

Fiecare om vine pe lume cu o anumită zestre nativă, apoi graţie climatului afectiv din familie, copilul 

cunoaşte lumea din jur printr-un permanent dialog cu cei mari, învaţă şi poate să iubească, comunică, se 

ghidează după anumite modele, imită diferite acţiuni până îşi formează propriile valori, propriile principii 

despre lume despre viaţă. 

Lecţiile cu accentuat caracter practic, care obligă la observaţie, la intervenţie personală, dar şi la 

cooperare plac şi descătuşează energiile mintale şi sufleteşti. Limbile se dezleagă cu uşurinţă şi bucuriile 

reuşitelor vor fi evidente. Întrebaţi la o oră de activitate educativă: „Ce vreţi să deveniţi?” copiii dau 

răspunsuri ca: învăţător, primar, preot, doctor, poliţist dar şi domnişoară, mamă etc. Prin prezentarea acestor 

modele comportamentale, pe cât posibil într-o comunitate se observă îmbunătăţirea rezultatelor şcolare şi o 

însuşire mai bună a valorilor morale. Una este să le vorbeşti despre cele mai importante funcţii în comunitate 

(primar, poliţist etc.) şi alta este să vorbească ei însuşi cu oamenii care reprezintă aceste funcţii. La o lecţie 

de istorie se pot prezenta tot felul de lecturi, citate, ilustraţii etc., despre al doilea război mondial, ei îşi vor 

însuşi aceste noţiuni care se vor uita în timp şi altceva este ca acesta să fie povestit de un bătrân care a 

participat la război. Degeaba povestim despre obiceiuri şi tradiţii elevilor dacă nu luăm parte împreună cu ei 

şi oamenii din comunitatea locală la şezători, clăci, la slujbele de la biserică, nu realizăm împreună cu 

comunitatea locală un muzeu unde să se păstreze aceste lucruri cate ţin viu trecutul. Vom vedea ce mult se 

mândresc şi nu vor mai conteni povestind despre ce-au realizat. Îi învăţăm pe copii să nu fure, să nu 

lovească, să nu mintă, dar e necesar să îi ducem la o secţie de poliţie să concretizeze consecinţele actelor 
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negative. Le spuneţi cum să-şi păstreze sănătatea, dar trebuie să vadă cum arată un spital, ce dureros este să 

fii bolnav. O să constate nu numai respectarea regulilor de igienă pentru a nu se îmbolnăvi, dar şi dorinţa de 

a deveni omul care salvează vieţi.l 

Exemple de prezentare a modelelor comportamentale sunt multe, dar, ca dascăl, modelator de suflete 

trebuie să doreşti să creezi acea comuniune familie, şcoală,comunitate în primul rând fiind sincer cu tine 

însuţi şi cu ceilalţi în tot ce faci şi ce spui, fiind dispus să înveţi mereu, În vederea creării condiţiilor optime 

pentru dezvoltarea copiilor cu nevoi speciale este necesar ca şcoala, familia şi comunitatea să preia 

responsabilitatea diferitelor atribuţii pe parcursul stadiilor de dezvoltare a copiilor. O cooperare bazată pe 

încredere asigură integrarea lor socială. Rolul părinţilor ca experţi ar trebui recunoscut şi utilizat. 

Comunitatea poate reprezenta o legătură foarte importantă în acordarea sprijinului între şcoală şi familie. 

Resursele pot fi utilizate mult mai eficient în cadrul unei cooperări bazate pe încredere. Scopurile principale 

ale relaţiei dintre şcoală, familie şi comunitate, în vederea integrării copiilor cu nevoi speciale sunt:  

informarea şi sensibilizarea comunităţii locale cu privire la posibilitatea recuperării,  educaţiei chiar şi pentru 

copiii ce au abandonat şcoala; sporirea conştientizării din partea comunităţii şcolare a necesităţii implicării 

în transformarea şcolii într-o şcoală integrativă; schimbarea mentalităţii şi atitudinii opiniei publice faţă de 

copiii cu nevoi speciale; dezvoltarea unei reţele de cooperare în domeniul educaţiei, implicată în procesul de 

integrare( ex.: poliţia, serviciile sociale, spitale, etc.); implicarea părinţilor copiilor din clasă în vederea 

reacţionării mai rapide la probleme şi acordarea sprijinului suplimentar copiilor cu nevoi speciale; 

implicarea comunităţii în sprijinul acordat copiilor cu nevoi speciale; elaborarea programelor şcolare de 

informare şi pregătire a comunităţii locale pentru educaţia incluzivă, prin aceasta înţelegând adaptarea şcolii 

la cerinţele speciale ale fiecărui copil, indiferent de problemele acestuia, şi nu a copilului la cerinţele şcolii, 

găsirea unor strategii didactice adecvate, a unor metode şi tehnici de lucru specifice: planificare, instruire, 

evaluare.. Copiii cu nevoi speciale beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi copii din România, în plus ei 

dispun şi de alte câteva drepturi care să-l ajute să aibă o viaţă cât mai împlinită şi decentă. Din punct de 

vedere al integrării sociale a copiilor cu nevoi speciale trebuie avute în vedere câteva aspecte importante: 

interesul superior al copilului şi dreptul la viaţă şi dezvoltare în familie şi comunitate primează şi pentru 

copiii cu nevoi speciale; acordarea de şanse egale presupune ca intervenţia şi suportul educativ să fie 

acordate corespunzător nevoilor copiilor; depistarea precoce şi intervenţia timpurie este un obiectiv prioritar 

de acţiune pentru egalizarea şanselor, parteneriatul, cooperarea între specialişti, autorităţi, O.N.G.-uri, 

familie alţi factori din comunitate. 

Egalizarea şanselor trebuie înţeleasă ca drept al persoanelor si copiilor cu nevoi speciale de a rămâne 

în comunitate şi de a primi sprijinul necesar în cadrul structurilor obişnuite de educaţie, sănătate, a 

serviciilor sociale şi de încadrare în muncă.. Se realizează astfel valorizarea socială a copilului cu nevoi 

speciale, ca fiinţă umană cu drepturi egale, prin integrare şcolară ca forma efectivă de integrare socială. 

Reuşita integrării şcolare este fundamentală pentru inserţia socială. Procesul de colaborare dintre şcoală şi 

familie, comunitate asigură atingerea scopului educaţional. Pornind de la necesitatea cunoaşterii 

sociopsihopedagogică a copilului, şcoala impune colaborarea cu familia sub diferite aspecte. Urmărind 

aspectele comune, speciale si diferenţiate pe care viaţa de elev o prezintă, părinţii pot completa, sprijini şi 

dezvolta personalitatea copilului  

Ce poate face şcoala, profesorul, comunitatea? 

 să educe copiii cu cerinţe speciale în şcoli obişnuite, alături de copiii normali; 

 să asigure servicii de specialitate (recuperare, terapie educaţională, consiliere   

 şcolară, asistenţă medicală şi socială etc) în şcoala respectivă; 

 să acorde sprijinul necesar personalului didactic şi managerilor   

 să încurajeze relaţiile de prietenie şi comunicarea între toţi copiii din clasă/şcoală; 

 să educe şi ajute toţi copiii pentru înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre ei; 

 să ţină cont de problemele şi opiniile părinţilor, încurajându-i să se implice în viaţa 

     scolii. 

2. 1. Şcoala şi familia 

Parteneriatul şcoală – familie poate contribui la creşterea factorilor educogeni ai familiei, prin 

activităţi specifice părinţii pot fi sprijiniţi să conştientizeze rolul pe care-l au în educaţia copiilor lor, să 
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conştientizeze şi să îndrepte comportamente şi atitudini greşite în familie, să fie sprijiniţi să se implice în 

activităţi educative 

Implicarea familiei în parteneriatul şcolii este condiţionat de gradul de interes al familiei faţă de 

şcoală. Acesta este crescut dacă  familiile au copii care frecventează şcoala. 

Cu cât şcoala reprezintă o valoare a familiei cu atât gradul de implicare al familiei este mai mare. Se 

constată că acei copii care sunt sprijiniţi de părinţi, care au în familie atitudini pro-şcoală adecvate obţin 

performanţe şcolare ridicate şi au un grad de aspiraţie ridicat faţă de nivelul de şcolarizare pe care doresc să-

l atingă. Atitudinea familiei faţă de şcoală se transferă şi copiilor şi se manifestă în gradul de interes faţă de 

activităţile şcolii, faţă de teme, faţă de rezultatele evaluării, faţă de aprecierile cadrelor didactice etc.  

3.Educarea părinţilor pentru un bun parteneriat şcoală – familie 

Educaţia părinţilor poate fi etapizată pe două paliere mari: 

- educaţia viitorilor părinţi prin: introducerea unor cursuri de educaţie  

- sexuală, educaţie pentru viaţa de familie etc.; 

 educarea părinţilor care au deja copii în funcţie de nevoile acestora. Dacă pentru copiii mici pot fi 

urmate cursuri privind îngrijirea şi dezvoltarea copilului mic, aspecte medicale, juridice etc. pentru părinţii 

copiilor adolescenţi pot fi introduse cursuri referitoare la caracteristicile psiholgice ale adolescenţilor, riscuri 

şi modalităţi de comunicare cu adolescenţii etc. Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce priveşte 

şcolaritatea copilului presupune, cel puţin, ca fiecare părinte să cunoască: obligaţiile legale privind educaţia 

copilului, drepturile de care dispune pentru educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară 

a copilului, metodele de colaborare cu şcoala.  

3.1 Forme de optimizare ale relaţiei şcoală – familie 

În ceea ce priveşte relaţia dintre familie şi părinţi cele mai frecvente forme de organizare a acestei 

relaţii sunt: 

 Şedinţele cu părinţii.  

 Discuţii individuale între cadrele didactice şi părinţi.  

 Organizarea unor întâlniri cu părinţii  

 Implicarea părinţilor în manifestări culturale ale şcolii şi activităţi recreative 

 Voluntariatul  

 Asociaţiile de părinţi             

În domeniul comunicării cu părinţii, punctul de plecare l-am considerat a fi      cunoaşterea 

prealabilă, deoarece componenta socio-culturală a părinţilor fiecărei generaţii de copii, poate fi foarte 

diversificată.În sens larg, tocmai schimbul de idei dintre învăţător şi părinţi poate fi echivalat cu educaţia 

părinţilor, iar produsul educaţional este avantajos, atât pentru şcoală, cât şi pentru elevi şi părinţi. 

Am realizat un proiect de parteneriat educaţional cu părinţii elevilor mei şi pentru aceasta am avut în 

vedere mai multe jaloane printre care: 

 în prima zi de şcoală am prezentat părinţilor specificul activităţii şcolii, a obiectelor de studiu, 

orarul clasei, tipul de manuale,rechizite şi alte materiale necesare copilului de-a lungul anului şcolar; 

 informarea curentă a progresului sau a eşecului şcolar al elevilor; 

 comunicarea familiei,ori de câte ori va fi cazul, a schimbărilor survenite în evoluţia copilului; 

 crearea condiţiilor pentru ca ei să-şi exprime nemulţumirile, părerile, îngrijorările, opiniile, 

propunerile; 

 crearea condiţiilor pentru a mă cunoaşte şi pentru a-i cunoaşte mai bine; 

 desfăşurarea unor activităţi în care părinţii să se cunoască între ei, să acţioneze în echipă pentru 

ducerea la bun sfârşit a unei sarcini; 

 implicarea părinţilor în derularea proiectelor educaţionale de la nivelul clasei, al şcolii. 

La şedinţele cu părinţii, am prezentat referatele „Familia-în contextul factorilor educativi” şi 

„Modalităţi de colaborare a şcolii cu familia în vederea creşterii randamentului şcolar” prin care am incercat 

să scot în evidenţă importanţa deosebită şi rolul important pe care-l are buna colaborare a şcolii cu familia pe 

toate planurile. 

Formele de colaborare a familiei cu şcoala sunt bine cunoscute şi fiecare învăţător are libertatea de a 

stabili acele modalităţi care se dovedesc a fi eficiente.Pentru a-i ajuta în cunoaşterea propriului copil, 

părinţilor le-au fost date chestionare, iar în timpul vizitelor la domiciliu le-am discutat cu fiecare părinte în 
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parte şi am stabilit împreună unde şi cum trebuie să intervină atât părinţii, cât şi învăţătorul în educaţia 

copilului. 

Prin activităţile comune cu părinţii ,noi, învăţătorii încercăm să colaborăm cu familia pentru a 

observa  la elevii noştri schimbări în bine atât din punct de vedere al performanţelor şcolare cât şi din cel al 

implicării active în activităţile ce se desfăşoară cu ei. 

Este  adevărat că sunt şcoli care nu beneficiază de implicarea părinţilor, totuşi dacă se depune puţin 

efort, dacă activităţile planificate reuşesc să le atragă atenţia, se pot obţine rezultate pozitive, ceea ce îi va 

avantaja pe copii. 

Comunicarea dintre părinţi şi cadrele didactice nu se limitează numai la situaţia şcolară, ea vizează şi 

politica şcolii în ceea ce priveşte elevii, diferite proceduri, activităţi comunitare, opţiuni educaţionale, 

modalităţi în care familia poate ajuta şcoala.S-a constatat că este bine ca părinţii să fie înştiinţaţi şi când 

copilul are  o performanţă notabilă.Astfel, familia are oportunitatea de a privi mai încrezătoare informaţiile 

despre şcolar şi, în urma unei astfel de abordări, este mai receptivă la sugestiile învăţătorului.Bonnie 

McReynolds spunea că „părinţii trebuie să se implice ca profesori, elevi, susţinători şi avocaţi ai copiilor 

lor.” 

În concluzie: dascălul este cel care armonizează interesele şcolii cu satisfacţia, bucuriile elevilor 

realizate, înainte de orice, prin reuşitele verbale ,de comunicare în general.Pornind de la faptul că, de multe 

ori, în domeniul comunicării, şcoala se rezumă la „a construi”, nu a educa, accentul trebuie pus pe libertatea 

individului, bazată pe alegerea unei variante din mai multe. 

 Suntem cu toţii conştienţi că obiectivele educaţionale nu pot fi realizate decât prin eforturile 

conjugate ale tuturor factorilor, în special ale celor educativi: părinţi şi învăţători,în acest caz. 

 Cooperarea părinţilor cu şcoala presupune însă o ierarhizare a atribuţiilor, care impune 

recunoaşterea de către părinţi a autorităţii şcolii, respectiv a învăţătorului.Părinţii trebuie să fie conştienţi de 

faptul că centrul de dirijare şi coordonare a tuturor tipurilor de activităţi şi măsuri ameliorative ale sistemului 

educaţional este şcoala. 

 Părinţii trebuie atraşi alături de şcoală prin forme variate de activitate, determinându-i să adere la 

ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. 

 Comunicarea interpersonală este sursa transformării individului în ceea ce doreşte să fie, dar este 

şi dovada devenirii. 

3.2 Succesul scolar, garantat prin parteneriatul scoala- familie 

Parteneriatul şcoală – familie ,acţiunile ce se desfăşoară de comun acord şi sunt cuprinse în planul 

de acţiune, continuarea de către familie a activitatilor desfaşurate în şcoală ,nu fac decât să ducă la o mai 

bună formare a copilului , să se pună bazele omului modern de mai târziu.   

Durata: anul şcolar 2011-2012         

SCOPUL PROIECTULUI  

Colaborarea dintre familie şi şcoală pentru o implicare cât mai activă în procesul de formare a 

şcolarului.   

Grup ţintă: părinţii elevilor clasei a V-B 

Beneficiari direcţi: părinţii Beneficiari indirecţi: copiii, şcoala, comunitatea   

Obiective specifice: 

 realizarea unei comunicări optime între părinţi şi profesori;  înlăturarea factorilor perturbatori in 

cadrul comunicării şcoală-familie;                                                             

 creşterea gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; 

 schimbarea mentalităţii neadecvate a unor părinţi faţă de şcoală; 

 cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale copiilor; 

 învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi comune elevi – 

părinţi – profesori.    

 rezultate aşteptate: consolidarea abilităţilor de comunicare  părinte – profesori,  

îmbunătăţirea situaţiei şcolare a elevilor .   

Modalităţi de monitorizare şi evaluare: rapoarte, chestionare pentru părinţi, grile de monitorizare, 

fişe de evaluare .  

 parteneri implicaţi: persoane din comunitate, comitetul de părinţi     
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Modalităţi de popularizare:  prin intermediul părinţilor   

LISTA DE ACTIVITĂŢI    

1. Vă invităm să ne vedeţi clasa          

2. Obligaţiile părinţilor, obligaţiile şcolii 

3. Cunoaşte-ţi copilul cu părţile lui bune şi rele   

4. Violenţa în rândul copiilor   

5. Să ne bucurăm împreună   

6. Relaţia părinte- copil, problemă rezolvată? 

7. Cum , cât şi când îmi ajut copilul ?           

8. Ce meserie au părinţii mei ?  

9 .   Vara se numără bobocii – analiza   rezultatelor 

Impactul parteneriatului asupra părinţilor , şcolii, copiilor      

 să susţină motivaţia pozitivă a copilului pentru învăţarea şcolara; 

 să fie un factor important în educarea copilului; 

 să analizeze critic viaţa şcolară şi să intervină cu soluţii; 

 să fie mai putin reticenţi atunci când li se cere sprijin, inclusiv sprijinul material; 

 sunt aspecte din viaţa copilului pe care nu le pot afla decât de la şcoală, aspecte fără de care nu-şi 

pot forma o imagine corectă despre copilul lor;    uneori judecă superficial unele aspecte referitoare la 

activitatea din şcoală, datorita lipsei de informaţie sau informaţiei incorecte; 

 din colaborarea şcoală –familie ambele părţi vor avea de câştigat. Dirigintele va înţelege că:  o 

colaborare strânsă cu familia îi va uşura munca;   educatorii sunt cei care trebuie să facă primii paşi în relatia 

cu familia; 

 dacă este perseverent, poate avea rezultate, chiar şi în cazul familiilor-problemă;    mai sunt multe 

de făcut în domeniul relaţiei cu părinţii ;   unele mentalităţi greşite ale părinţilor nu pot fi schimbate usor; 

 să nu manifeste o poziţie de superioritate în relaţia cu părinţii; 

 să îşi asume şi propria responsabilitate pentru eşecurile copiilor.        

Rezultate scontate:  

 Numărul părinţilor participanţi la sedinţele cu părinţii pe clasă va creste. 

-     Se va observa o ameliorare sub aspectul disciplinei elevilor. 

 Părinţii vor acorda ajutor material 

 Va creste numărul parintilor care îşi ajută copiii la efectuarea temelorn       

 vor fi mai receptivi la asigurarea rechizitelor necesare. 

 Vor participa la amenajarea clasei.  

 Va creste gradul de responsabilitate atât din partea părinţilor, cât şi a învăţătorului. 
MODALITĂŢI DE EVALUARE:          

Intâlnirea se va desfăşura lunar, pe o perioadă de un an şcolar, timp de o oră, moment în care se vor 

discuta temele propuse. La finele fiecărei întâlniri, se anunţă tema pentru luna viitoare, pentru a le  da 

posibilitatea părinţilor de a reflecta şi obţine materiale bibliografice necesare dezbaterilor. Se vor distribui 

diferite fişe de observatie, chestionare, se vor organiza expozitii cu produsele copiilor: afise, desene, colaje, 

participarea la concursuri . 

Parteneriatul şcoală – familie poate lua forma unor servicii dezvoltate de către şcoală şi de care 

familiile elevilor să beneficieze. Acestea pot fi organizate exclusiv de către şcoală sau în parteneriat cu alte 

organizaţii/instituţii. 

Aceste servicii pot fi: centre de consiliere, centre de sănătate, de practicare a diverselor sporturi, 

centre pentru supravegherea copiilor la teme după orele de curs (after-school) care pot avea şi alte servicii 

incluse: predarea limbilor străine, sport, miniexcursii, teatre, spectacole, vizite în diverse locuri etc.; centre 

de  voluntariat; cluburi; cantine; seminternate etc. 

Oferta de servicii pentru familii prin intermediul şcolii reprezintă o strategie de întărire a relaţiilor 

şcoală familie. Părinţii capătă încredere în şcoală, instituţie care devine mai transparentă şi mai apropiată de 

nevoile comunităţii. 

Un punct câştigat este coerenţa serviciilor, părinţii nu mai sunt nevoiţi să caute prin mijloace proprii 

să beneficieze de diverse servicii, ei le găsesc în şcoală. Şcoala ca furnizor de servicii complexe va face 
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trecerea de la educaţia instituţională, cu accent pe instituţie (care are un program, curriculum la care elevii 

trebuie să se adapteze) la şcoala centrată pe elev, pe nevoile acestuia şi pe ale comunităţii.  

Concluzii 

AVANTAJE ALE COMUNICĂRII: ŞCOALĂ, FAMILIE, COMUNITATE 

Comunicarea părintelui cu şcoala este importantă, ca şi cea dintre el şi copil, pe subiec vizează 

şcoala;Părinţii au nevoie de un sprijin puternic din partea şcolilor, pentru a se implica eficient a se implica 

eficient.Este astfel evident că părinţii şi profesorii împărtăşesc o  responsabilitate uriaşă. Împreună oferă 

copiilor dorinţa de a învăţa şi a munci din greu. O bună comunicare între ei este esenţială succesului, în 

scopul motivării copiilor pentru învăţare şi al creşterii interesului lor în această direcţie. 

Beneficii ale comunicării, avantaje pentru toţi cei angajaţi în acest proces sunt: 

                 Copii Părinţi Profesori 

• Atitudini pozitive 

 

 

• O mai bună 

înţelegere a sistemului 

şcolar 

• O conduită îmbunătăţită 

 

• 0 mai bună    frecvenţă 

 

 

• 0 mai mare încredere 

în rolul de „tutore” şi 

părinte 

• O mai mare apreciere din  

partea părinţilor 

•  Note mai bune 

•  Rate mai înalte 

• 0 mai bună impresie 

în faţa profesorului 

 

•   Relaţii părinte - profesor mai apropiate 

•   Rezultate mai bune de absolvire ale 

elevilor 

• Mai mulţi copii înscrişi în 

învăţământul liceal 

  

 

• Relaţii mai puternice cu comunitatea 

Comunicarea între cele două categorii implicate nu trebuie să fie limitată. Pot fi angajaţi în discuţii şi 

bunicii, unchii, mătuşile, fraţii, surorile şi prietenii apropiaţi ai familiei. Important este ca fiecare copil să 

aibă un adult interesat de progresul său şcolar.Părintii trebuie: 

 să le prezinte şcoala ca fiind interesantă şi importantă şi să le precizeze faptul că se constituie în 

parteneri valoros 

 să discute cu profesorii copiilor lor. Să stabilească o relaţie adecvată cu ei. Să conştientizeze faptul că 

fiecare are de învăţat de la celălalt. O convorbire telefonică scurtă sau o întâlnire la şcoală sau acasă la copil 

îi pot uni pe amândoi, în scopul de a-1 ajuta pe copil; 

 să participe la evenimentele din şcoală. Şedinţele cu profesorii, evenimentele sportive şi jocurile în 

şcoală - toate le oferă şansa de a-i cunoaşte pe profesorii copilului lor. Mai mult de-atât, copilul va fifoarte 

mândru când părinţii săi merg la şcoală; 

 să fie pregătiţi. Să cunoască profesorii, orarul copilului şi regulile din şcoală. Să ştie ce tip de temă i se 

dă şi în cât timp trebuie să finalizeze; 

 să discute permanent cu copilul despre ce se întâmplă la şcoală. Să-i pună întrebări specifice, legate de 

activitatea din clasă, de profesori şi de alte acţiuni suplimentare; 

 să creeze acasă un mediu bun de învăţare. Să sprijine învăţarea, prin desfăşurarea de activităţi zilnice 

cu copilul. Să citească cu el. Să-i verifice tema. Să-i limiteze accesul la TV sau la jocurile video; 

 să observe şi să asculte. Să discute cu prietenii copilului pentru a avea o vedere de ansamblu a ceea ce 

se întâmplă la şcoală. Să cunoască şi rezultatele altor elevi, pentru a putea să conştientizeze nivelul la care se 

află propriul copil; 

 să ceară şi sfatul profesorilor. Aceştia ştiu mai multe despre dezvoltarea copilului şi îşi petrec mult 

timp cu el; 

 să le ofere informaţii utile profesorilor. Schimbarea condiţiilor familiale, cum ar fi divorţul, boala 

părinţilor sau chiar moartea unui animal preferat pot determina tulburări de concentrare în învăţare; 

 să ceară angajatorului lor să sprijine eforturile sale îndreptate spre educaţia copilului. Politici familiale 

„prietenoase”, cum ar fi un orar mai flexibil, ore de pauză mai multe şi săptămâni comprimate de lucru oferă 

angajaţilor câteva ore în timpul zilei de şcoală, pentru a se implica în activităţile de aici. Orele libere 

obţinute pot fi folosite pentru a merge mai târziu la slujbă sau pentru a veni mai devreme acasă; 
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 să se ofere voluntari. Să ceară membrilor comunităţii să procedeze în mod similar. Implicarea adulţilor 

îmbunătăţeşte activitatea şcolii. Fiecare acţiune din şcoală trebuie făcută cu entuziasm; 

 să se implice în organizaţiile care sprijină colaborarea părinte-profesor şi în reforma şcolii. Să înveţe 

cum funcţionează consiliul şcolii respective. Să ajute conducerea la stabilirea de reguli. Să ceară sfatul unui 

profesor, al directorului sau al altui părinte în legătură cu modul în care se pot implica. 

Părinţii şi profesorii, împreună: 

 să aibă expectaţii ridicate şi să-i laude adesea pe copii; 

 să stabilească obiceiuri bune dc învăţare. Să-i ajute pe copii să îşi planifice activităţile şi să le dezvolte 

interesul în diverse domenii; 

 să se angajeze în discuţii unii cu alţii, fie personal, fie la telefon, pentru că dacă apare o situaţie dificilă 

le va fi mai uşor s-o discute, dacă anterior au stabilit o relaţie bună; 

 să discute personal, la telefon sau să trimită note scrise, când există probleme sau când apar aspecte 

bune; 

 să folosească fax sau e-mail, dacă există acasă şi la şcoală, pentru a uşura comunicarea; 

 să se aibă în vedere şi stabilirea de întâlniri în locuri convenabile ambelor părţi, dacă nu este posibil să 

se vadă la şcoală; 

 fiecare să elaboreze o listă cu întrebări şi să o prezinte. Nici unul nu trebuie însă să comenteze asupra 

ideilor celuilalt; 

 nu trebuie să se uite că părinţii şi profesorii au cea mai mare influenţă asupra tinerilor. Fiecare să 

încerce să ofere oportunităţi de învăţare. Să lucreze ca parteneri. 

Profesorii 

 să-i determine pe părinţi să înţeleagă că uşa le este deschisă şi că întotdeauna vor fi bine primiţi, dacă 

doresc să intre în clasă şi să-i vadă pe copii la lucru; 

 să menţină fluxul comunicaţional pozitiv. Să trimită lunar câteva însemnări părintelui, prin care acesta 

este înştiinţat în legătură cu activităţile clasei. Să dea „veştile bune” personal sau să le telefoneze părinţilor 

de câteva ori pe an; 

 să caute oportunităţi pentru discuţii informale. Să meargă pe terenul dejoacă în fiecare zi câteva 

minute, pentru a le oferi oportunitatea părinţilor de a-1 cunoaşte. Să participe la evenimentele comunităţii; 

 să înveţe despre cultura, viaţa, locul de muncă al celor din familii, pentru a realiza impactul tuturor 

acestora asupra copiilor. Să fie receptivi la alţi membri ai familiei sau prieteni apropiaţi ai acestora, care sunt 

interesaţi de educaţia copiilor; 

 să explice clar politica de atribuire a temelor sau de stabilire a regulilor clasei; 

 să descrie părinţilor modul în care vor fi împlinite obiectivele educative propuse; 

 să spună fiecărui părinte ceva special despre copilul său, astfel încât acesta să înţeleagă motivele 

pentru care profesorul crede că elevul va avea succes; 

 să ceară părinţilor să se înscrie ca voluntari. Dacă aceştia nu pot fi prezenţi în timpul orelor de şcoală, 

atunci să le solicite sprijinul în proiecte, care se pot realiza în afara orarului obişnuit; 

 să-i informeze pe părinţi în legătură cu probleme curente ale învăţământului. Să le explice structura 

consiliului şcolii şi politicile şcolare. Să le ofere un glosar de termeni şi să evite folosirea lor, dacă părinţii 

nu-i stăpânesc încă; 

 să participe la organizaţiile care sprijină colaborarea profesor - părinte. Să le ajute să se centreze pe 

scopuri specifice şi să le dezvolte. Să atragă atenţia asupra nevoilor unor familii, care nu sunt prezente la 

şedinţele cu părinţii, dar ai căror copii vin totuşi la şcoală. 
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CREATIVITATEA ÎN CADRUL ORELOR DE CUNOAŞTERE A MEDIULUI 

LA CLASELE A I-A ŞI A II-A 

 

 

Înv. PETRUŢA NECULAE  

Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Medgidia 

Înv. CAMELIA CAŢAONU 

Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Medgidia 

 

 

Creativitatea cu coordonatele ei practice şi teoretice, constituie o temă în spiritul vremii. 

Problematica creativităţii infantile şi a stimulării ei, frecvent abordate în cercetările de specialitate din 

ultimii ani, continuă să frământe nu întâmplător gândirea pedagogică contemporană. Structurându-se ca 

insuşire esenţială a personalităţii, creativitatea conturează şi desăvârseşte individualitatea, conferindu-i 

valoare socială şi umană. În altă ordine de idei multiple aspecte legate de elucidarea acestui complex 

fenomen printre care amintim aici doar specificul evoluţiei şi structurii creativităţii la diferite vârste şi 

modalitatea stimulării şi dezvoltării ei, continuă să ridice semne de întrebare, să suscite cercetări şi să aştepte 

răspunsuri.  

În acest context, ne vom opri asupra câtorva momente esenţiale pentru educarea creativităţii relatând, 

succint unele procedee ce s-au dovedit eficiente în cadrul experimentelor formative efectuate la clasele a I-a 

şi a II-a. Importanţa implicării practice are stabilirea celui mai propice moment pentru introducerea 

activităţilor de factură creatoare. Dezvoltarea creativităţii ca orice fenomen educaţional este mediată de 

particularităţile psihice ale subiecţilor. În acest caz asistăm la o coincidenţă a trăsăturilor psihice 

caracteristice vârstei acelor ce condiţionează activitatea creatoare. Se ştie că potenţialul intelectual al 

copiilor este acompaniat de curiozitate veşnic trează şi activă de receptivitate, sensibilitate, predilecţia 

pentru inedit.  

Disciplina prin care vom exemplica încercările în domeniul creativităţii este cunoaşterea mediului la 

clasa a I-a şi a II-a. Acestei discipline i se acordă o oră săptămânal. Clasele pe care le avem eu şi colega 

mea, putem spune că îndrăgesc acest obiect. Am reuşit să realizăm la clase lucruri interesante pe care dorim 

să le împărtăşim celor interesaţi. Experienţa didactică din care vom spicui doar câteva idei ne demonstrează 

că încă din clasa a I-a se pot introduce (deghizate sub forma jocului) activităţi care angajează procedeele 

creatoare. Vă vom prezenta momente din cadrul lecţiilor de cunoaşterea mediului la clasele a I-a şi a II-a 

care au contribuit la dezvoltarea creativităţii elevilor . 

Clasa I;  

Lecţia anotimpurile  

S-a împărţit efectivul clasei pe echipe. Fiecare echipă a primit o planşă cu un exerciţiu joc 

“recunoaşte anotimpul”. Au loc discuţii. Elevii recunosc anotimpurile după imaginile date. Elevii au scos în 

evidenţă caracteristicile fiecăriu anotimp. Pentru a vedea dacă au înţeles care este caracteristica fiecărui 

anotimp ei au reuşit să să resolve cerinţele creînd lucruri foarte interesante. 

Clasa a II-a; 

S-a împărţit efectivul clasei în patru echipe. Fiecare echipă a avut de rezolvat câte o cerinţă în 

legătură cu cele patru anotimpuri. 

Echipa I – realizarea unui desen cu anotimpul preferat; 
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Echipa II – realizarea unui colaj cu elemente specifice unui anotimp; 

Echipa III – rezolvarea unui rebus; 

Echipa IV – a completat o fişă cu cele patru anotimpuri. 

Şi clasa a I-a şi a II-a au avut de interpretat jocuri de rol în legatură cu anotimpurile. Fetele au 

interpratat rolul celor patru anotimpuri. Un elev a prezentat rubrica meteo. Pornind de la rubrica meteo în 

altă oră de cunoaşterea mediului elevii au prezentat “Calendarul naturii” realizat pe o săptămână în mod 

individual. Această temă a fost realizată acasă.  

Pentru că a fost o lecţie foarte plăcută elevilor s-a continuat şi în ora de “Abilităţi practice”. Fiecare 

echipă a relizat câte o planşă cu un anotimp. Planşa a fost realizată cu hârtie glase şi hârtie creponată. Atât 

observaţiile curente asupra conduitei şi activităţii elevilor cât şi analizaproduselor lor şi rezultatele obţinute 

la probe obiective ne-au convins că activităţile de factură creatoare, concepute gradat şi statornic sunt atât 

accesibile cât şi atractive pentru şcolarii mici. Mai mult am putea spune, întu totul pe măsura structurii lor 

intelectuale şi afectiv-motivaţionale şi că multe din performanţele lor depăşesc aşteptările. 
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ANOTIMPURILE  

-fișă- 

Cele patru anotimpuri sunt: 

...............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

Ce este caracteristic fiecărui anotimp? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

a) Primăvara.............................................................................................................................................. 
. 

b) Vara ...................................................................................................................................................... 
 

c) Toamna................................................................................................................................................. 
 

d)  Iarna.................................................................................................................................................... 
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EDUCAŢIA PLASTICĂ  

ÎNTRE DISCIPLINĂ ŞCOLARĂ ŞI ARTĂ 

 

 

Prof. înv. primar ANAMARIA COCARGEANU  

Şcoala Gimnazială Nr.12 ,,B. P. Hasdeu’’-Constanţa 

 

 

CAPTAREA ATENŢIEI 

 

   
Se poate observa că persoanele şi clădirile devin tot mai mici pe măsura ce sunt mai îndepărtate, 

astfel încât pictorul a transformat o bucată de lemn într-un tablou, care creează iluzia că te-ai uita la o scenă 

printr-o fereastră. 

 

 
 

      

 

PUTEREA LINIILOR DIAGONALE 

 

Seriile de dreptunghiuri par a fi un paravan. În prima situaţie a fost realizat, folosindu-se  doar linii 

orizontale şi verticale.  Are un aspect plat, lipsit de volum. 

          

 

,,A PRIVI PRINTR-O FERESTRĂ” 

 

În lucrarea ,,Bunavestire cu Sfântul Emidius”, 

pictura lui Carlo Crivelli (Galeria Naţionala din Londra, 

Marea Britanie) apar diverse personaje, redate conform 

realităţii. 

Culorile sunt deschise şi vesele, iar imbrăcămintea 

şi obiectele decorate în cel mai mic detaliu. Dar ceea ce 

atrage atenţia sunt clădirile. Modul cum sunt construite. 

Ele par aproape perfecte. Dacă privim strada, a fost foarte 

bine realizată şi ea. 
 

ŞTIAŢI CĂ…. 

 

Pentru a crea iluzia că privesc printr-o 

fereastră, pictorii desenau mai întâi linia orizontului, 

cea pe care o vedem în depărtare când privim marea? 

Pentru a crea iluzia că privesc printr-o 

fereastră, pictorii  aşezau un punct în centrul pânzei 

deasupra acestei linii, pe care îl numeau ,,punct de 

fugă”? 

Artistul  marca  ,,punctul de fugă” cu roşu? 

Toate liniile tabloului se întâlnesc într-un 

punct? 

Pictorii italieni studiau matematica, liniile, 

unghiurile şi numerele fiind o preocupare importantă 

a acestora. 
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Dar ce s-ar întâmpla când dăm viaţă liniilor verticale cu ajutorul diagonalelor? 

Acum paravanul pare a căpăta volum. Asta se întâmplă, deoarece liniile diagonale sunt o alegere 

bună pentru a exprima adâncimea. 

 
 

Ce se întâmplă dacă comparăm  aceste desene cu un peisaj? 

Pe când cel trasat cu linii orizontale pare plat, celălalt pentru care au fost folosite liniile diagonale, 

pare a merge mai departe decât primul. Totul se datorează puterii liniilor diagonale. 

    

EXEMPLU: PODEAUA CADRILATĂ 

 
 

 

În multe picturi din perioada renascentistă, 

o podea împărţită în pătrate care se îngustează din 

prim plan în planul secund, ajută la crearea 

perspectivei. Dacă priveşti atent liniile pătratelor, 

sunt direcţionate către un singur punct, astfel că 

par mai mici pe măsură ce se îndepărtează. 
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EXERCIŢIU PLASTIC: ,,DESENEAZĂ-ŢI CAMERA” 

 

Desenează-ţi un plan al camerei tale şi verifică-l. Mai întâi desenează un pătrat şi distribuie mobile 

pe suprafaţa sa, astfel încât fiecărei părti să-i corespundă un patrat. Apoi  desenează pătratele în perspective 

şi potriveşte mobila, fiind atent la măsurătorile din primul desen. 

 

 
 

 

Bibliografie: 

 

1. Gabriel Martin Roig, ,, Arta pentru copii”, Editura Gama, Iasi, 2009, pag. 36-40. 

 

 
 

 

   

 

 

 



 

268 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

269 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secțiunea nr. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN 

DEZVOLTAREA CULTURALĂ 

 A ELEVILOR 
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ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE – BUCURII NEBĂNUITE 

 

 

Prof. înv. primar PARASCHIVA ALECU  

Prof Școala Gimnazială Nr. 30 „Gheorghe Țițeica” Constanța 

 Prof. înv. primar RODICA RADU  

Școala Gimnazială Nr. 30 „Gheorghe Țițeica” Constanța 

 

 

Motto: „Capul copilului nu este un vas pe care să-l umpli, ci o făclie 

pe care s-o aprinzi astfel încât, mai târziu, să lumineze cu lumină proprie.” 

(Plutarh) 

 

Învățământul este unul dintre instrumentele importante prin care societatea stimulează, dirijează și 

controlează procesele dezvoltării. 

În societatea contemporană, problematica educației dobândește noi conotații determinate de 

schimbările produse în toate domeniile vieții sociale. Drept urmare, accentul trece de pe informativ pe 

formativ, iar eficiența educației depinde de gradul în care se pregătește copilul pentru a participa la 

dezvoltarea de sine și de măsura în care reușește să pună bazele formării personalității copiilor. Misiunea 

școlii este de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic și socioafectiv, pentru o cât mai ușoară 

integrare socială. 

În formarea personalității copiilor un rol important îl are educația formală, însă oricât ar fi de vastă, 

nu epuizează sfera influențelor formative exercitate asupra copilului. Ea trebuie să se împletească cu cea 

nonformală, extracurriculară. Educația extracurriculară are un rol însemnat în formarea personalității 

copiilor. Ea urmărește identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea 

unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Ea vizează 

timpul liber al copilului, în care viața capătă alte aspecte decât cele din procesul de învățare școlară, iar 

principiul pe care trebuie să se bazeze organizarea activităților extracurriculare este participarea de bună 

voie și în mod activ a elevilor. 

Este bine știut faptul că, în prezent, asistăm la o dependență din ce în ce mai mare de mijloacele 

electronice de informare. Cu toate acestea însă, considerăm că în formarea personalității umane cartea 

trebuie să ocupe un loc important, lectura rămânând cea mai de seamă activitate în scopul formării 

orizontului intelectual și cultural al omului. Acest adevăr este ilustrat și de cugetările redate mai jos. 

 „Cartea este o făgăduinţă, o bucurie, o călătorie prin suflete, gânduri şi frumuseţi.” (Tudor Arghezi). 

„Cartea e un mijloc de intensificare a vieţii şi un mijloc de obiectivitate, de spargere a graniţelor 

experienţei individuale şi de asimilare a experienţei colective în timp şi spaţiu.” (George Călinescu) 

„Cartea este o vrăjitoare. Cartea a transformat lumea. În ea se află istoria neamului omenesc, ea este 

memoria gândirii umane.” (N.A. Morozov) 

Încă din clasa I, elevul trebuie format în spiritul interesului şi al respectului faţă de carte. În acest 

sens, am urmărit împletirea armonioasă a activităţii didactice cu cea extracurriculară. În baza parteneriatului 

încheiat cu Biblioteca Judeţeană „I. N. Roman” – Constanţa, am derulat activităţi menite să contribuie la 

realizarea obiectivelor educaţionale. Prima acţiune a constat în vizitarea bibliotecii. Cu acest prilej, elevii au 

pătruns şi în depozit, unde au putut admira cărţi rare şi foarte preţioase. În sala de împrumut pentru copii au 

venit în contact direct cu cărţile, le-au răsfoit, le-au admirat ilustraţiile şi şi-au exprimat dorinţa de a le citi. 

Pentru că unii dintre ei ştiau să citească, au primit legitimaţii de cititori. 

Altă activitate a avut drept scop întâlnirea cu o scriitoare constănţeană, pentru ca şcolarii să afle din 

tainele scrierii unei cărţi, să asculte o povestire citită chiar de autoare, să achiziţioneze din cărţile prezentate, 

care cuprindeau povestioare adecvate vârstei și preocupărilor lor.  
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În paralel a existat o colaborare continuă cu biblioteca școlii. Aici s-au desfășurat activități variate. În 

activitatea intitulată „Povestea cărții”, din filmul de desene animate prezentat, micii școlari au aflat cum ia 

naștere o carte, de câte feluri pot fi cărțile, cât sunt de importante pentru om și cum trebuie  folosite. 

Respectul faţă de carte se poate cultiva şi prin cunoaşterea muncii celor implicaţi în realizarea ei. În 

acest scop, dar și pentru a cunoaște în realitate procesul tehnologic,  s-a realizat vizitarea editurilor 

„Muntenia” și „Steaua Nordului” din oraşul nostru.  

Omagierea scriitorilor reprezintă momente semnificative ale vieții culturale. Ziua de naștere a 

poetului Mihai Eminescu a fost sărbătorită în fiecare an prin activități variate, unele desfășurate la Biblioteca 

Județeană, altele la biblioteca școlii. Cu acest prilej elevii au aflat lucruri noi privitoare la viața și creația 

poetului, au învățat alte poezii decât cele din manualele școlare, au cântat pe versuri eminesciene, au realizat 

desene originale. 

Nu a fost uitat nici marele povestitor Ion Creangă. Poveștile sale sunt cunoscute și îndrăgite de către 

copii de la cea mai fragedă vârstă. În clasele primare, este momentul ca școlarul să cunoască nu numai 

amintirile copilăriei lui Creangă, ci și povestirile care cuprind atâtea învățăminte. În acest scop, una dintre 

activitățile extracurriculare a avut drept obiectiv dramatizarea povestirii „Poveste” (Prostia omenească). În 

activitate au fost antrenați toți elevii clasei: unii au fost „actorii”, iar ceilalți au contribuit la confecționarea 

decorului sau la  procurarea recuzitei. Și această activitate s-a derulat în colaborare cu biblioteca, iar 

înregistrarea a fost postată pe site-ul școlii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura are ca scop să-i facă pe copii să iubească și să respecte cartea, care le poate satisface 

interesul pentru a cunoaște viața. Ea contribuie într-o mare măsură la lărgirea orizontului de cunoaștere al 

elevilor, la formarea unui vocabular activ, bogat și nuanțat, la o exprimare corectă, literară, la educarea 

sentimentelor estetice. Gustul pentru citit nu vine de la sine, ci se formează printr-o muncă ce înglobează 

perseverență, continuitate, voință. Drept urmare, în cel de al doilea semestru al anului școlar precedent am 

derulat cu elevii clasei a IV-a proiectul intitulat „Mirajul cărții”. Motto-ul proiectului a fost următorul: 

„Citește! Citind mereu, creierul tău va devein un laborator de idei și imagini, din care vei întocmi înțelesul și 

filozofia vieții.” Cărțile propuse spre a fi lecturate și prezentate colegilor au fost următoarele: „Singur pe 

lume”, de Hector Malot; „Matilda”, de Roald Dahl; „Cornellie”, de Johanna Spyri; „Regele Arthur” , de 

Andrew Lang; „Otto, Mână de Argint, de Howard Pyle; „Aventurile lui Habarnam și ale prietenilor săi”, de 

Nikolai Nasov; „Comoara din insulă”, de Robert Louis Stevenson; „Cititorul din peșteră”, de Rui Zinc. 

Elevii au format grupele după preferințe, au citit cărțile integral, apoi și-au împărțit capitolele pentru a le 

rezuma. Prezentările au fost făcute la datele stabilite, fie la biblioteca școlii, fie în sala de clasă, iar creierele 

lor au fost adevărate laboratoare de idei, realizând prezentări PPT, postere, desene sugestive, menite să 

stârnească interesul auditoriului pentru lectură, pentru cunoaștere. La activitățile proiectului au fost prezenți 

și reprezentanți ai părinților. 
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Dezvoltarea culturală a elevilor am realizat-o și prin participarea la proiecte culturale. Unul dintre 

acestea a fost proiectul școlii noastre numit „Călători prin tradiții”. Proiectul își propune să reînvie, să aducă 

în atenția copiilor tradițiile noastre strămoșești: cântece, dansuri, meșteșuguri, creații artistice. Mărțișorul 

este una dintre ele. Înainte de sosirea lunii martie, elevii confecționează mărțișoare și felicitări din diverse 

materiale. Această activitate pune în valoare cunoștințele, deprinderile de lucru ale elevilor, dar mai ales 

imaginația și capacitatea lor creatoare. Apoi, o parte dintre lucrări sunt selectate  pentru concurs, iar restul 

sunt folosite pentru organizarea târgului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimilarea tradițiilor și valorilor culturale naționale constituie, în același timp, premise ale 

deschiderii spre alte culturi și alte sisteme de valori morale și estetice. Între anii 2008-2010 am participat 

alături de elevi la derularea proiectului multicultural Comenius intitulat „Noi, europenii, avem multe de 

împărtășit” (We Europeans have a bagful of culture to share). În acest proiect au fost implicați elevi ai unor 

școli din Marea Britanie, Portugalia, Turcia, Spania, Finlanda, Franța ( Insula Reunion). Principalele 

obiective ale proiectului au fost: implicarea elevilor și a profesorilor într-un dialog multicultural prin care să 

poată împărtăși idei, opinii despre activitățile și temele proiectului, îmbunătățind astfel abilitățile de 

comunicare atât în limba maternă, cât și într-o  limbă străină; dezvoltarea simțului de cetățenie europeană 

bazat pe înțelegere, respect și toleranță a diferitelor culturi, a drepturilor omului și a democrației; creșterea 

motivației elevilor de a citi și a scrie într-o limbă străină prin intermediul poveștilor interculturale și a altor 

activități.  

 Au avut loc activități variate, unele dintre ele fiind videoconferințele. Deși dialogul se purta în limba 

engleză, copiii schimbau saluturi și cântau cântece și în limba națională,  apoi cântecele propuse erau 

învățate de către parteneri. Cântecele tradiționale aparținând celor opt țări au fost grupate pe un CD. 

 Un lucru foarte interesant și instructiv l-a reprezentat acțiunea numită „Trăistuța multiculturală”. La 

fiecare întâlnire de proiect se realizau schimburi de obiecte culturale între țările participante, care apoi erau 

prezentate elevilor de către coordonatorul proiectului, pentru a fi cunoscute obiceiurile, tradițiile, 

personalitățile de seamă, obiectele emblematice ale partenerilor. Misiunea mea și a elevilor mei a fost aceea 

de a lucra sorcove, însoțite de textul colindului tradus în limba engleză, pentru fiecare schimb de obiecte 

culturale. 

De asemenea, elevii au fost antrenați în crearea și ilustrarea unor povești interculturale. Fiecare țară  

propunea câte un început de poveste, iar celelalte o cotinuau și o încheiau, acțiunea derulându-se astfel pe 

teritoriul a șapte țări. Povestea începută de elevii școlii noastre s-a întitulat „O călătorie minunată”, iar 

personajele principale au fost doi copii, Ana și Matei. Astfel au fost create șapte povești, care apoi au format 

o carte. 

O activitate care plăcut mult elevilor a fost schimbul de rețete culinare. Mâncărurile și dulciurile au 

fost pregătite acasă, de către copii și părinți, apoi s-au organizat în școală standuri de prezentare și de 

degustare a produselor. S-a realizat și o carte de rețete. 
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La fiecare întâlnire de proiect, elevii de la școala gazdă prezentau spectacole care erau 

filmate/fotografiate și apoi erau prezentate copiilor din fiecare țară parteneră. Astfel se făceau cunoscute 

dansurile, câtecele și alte tradiții specifice țării respective. 

Printre produsele finale ale proiectului s-au numărat și un dicționar de cuvinte uzuale în toate limbile 

țărilor partenere, cartea și DVD-ul cu istoria tuturor țărilor partenere, precum și o carte de jocuri însoțite de 

instrucțiunile de desfășurare a lor. 

Cel de al doilea proiect Comenius la care am fost din nou parteneri s-a derulat între anii 2010-2012 și 

s-a numit „Ce vezi de la fereastră” ( What’s outside your window). Țările partenere au fost: Marea Britanie, 

Spania, Ungaria, Polonia, Turcia, Grecia, Italia. Proiectul a avut următoarele obiective: dezvoltarea și 

întărirea educației interculturale și a contribuției ei la integrarea socială, promovând sentimentul de a fi un 

„cetățean european”; creștera implicării elevilor în planificarea propriilor activități de învățare; folosirea 

informaticii într-o zonă mai largă; promovarea unui stil de viață sănătos prin mărirea interesului copiilor 

pentru activități în aer liber; creșterea interesului copiilor în înțelegerea impactului pe care activitățile 

omului îl au asupra naturii și mediului înconjurător.  

Și în acest proiect au avut loc, periodic, videoconferințe pe diverse teme, ca de exemplu: „Eu și 

școala mea”, „Care sunt hobby-urile mele”, „Cum mi-am petrecut vacanța”etc. 

Fiind un proiect cu tematică ecologică, s-au realizat activități și produse finale variate. Elevii au 

observat starea vremii și au prezentat buletinul meteo în ziua de 15 a fiecărei luni. Pentru a fi cât mai 

pricepuți, au mers în vizită la Institutul de Meteorologie Constanța. Apoi au realizat compuneri și desene ce 

au ilustrat anotimpul iarna. 

O altă activitate a constat în cunoașterea unor mituri și legende legate de creaturi ale apelor din 

fiecare țară parteneră. Apoi s-a creat și s-a scris o legendă care a cuprins elemente din legendele propuse de 

toate țările. Legenda a fost transformată în piesă de teatru. Elevii din fiecare țară au creat păpuși și decoruri 

pentru punerea în scenă și filmarea legendei. Produsele finale ale acestei activități au fost cartea intitulată 

„Creaturile Europei” și DVD-ul multicultural despre mituri. 

Pentru a cunoaște fauna, elevii au realizat broșuri și cărți de joc cu animale commune tuturor țărilor 

partenere, cât și specifice regiunii geografice în care este situată fiecare țară.  

În ceea ce privește flora, s-au realizat schimburi de semințe și de plante vii și presate. Semințele au 

fost semănate și s-au urmărit creșterea și aspectul plantelor din țările respective. Plantele presate au fost 

folosite la realizarea unei cuverturi intitulată „Plante europene”. 

De asemenea, elevii au lucrat broșuri intitulate „Turistul virtual”, care fac reclamă unei zone turistice 

și cuprind sugestii de activități. Recomandările au fost scrise în limba engleză, cât și în limba țării 

respective. 
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„Florile pot fi seducătoare și copleșitor de frumoase. Adeseori, ele promit mai mult decât realizează 

de fapt. O persoană înțeleaptă miroase floarea, dar așteaptă fructul. Ea acordă mai multă atenție faptelor, 

decât cuvintelor.” ( Paul Ferrini – „Cuvinte de înțelepciune pentru fiecare zi”) 

O viață sănătoasă și frumoasă se trăiește în mijlocul celor dragi. Cunoscându-i mai bine, copiii sunt 

fericiți și învață că viața înseamnă muncă, dăruire și, mai ales, iubire. 

Când părinții sunt atrași în activități cu copiii lor, rezultatele sunt pe măsura așteptătorilor; uneori, 

sunt bucurii nebănuite. Cei mici învață fără efort cum se desfășoară activitățile celor mari, cei mari înțeleg 

cât de dornici de descoperire a noului sunt cei în formare. Mai târziu, toți își amintesc clipele frumoase trăite 

împreună. 

În cadrul proiectului „La drum cu părinții mei”, elevii au cunoscut din tainele meseriilor, fiind 

împlicați în activitățile desfășurate de adulți. Fiecare părinte a adus un plus de cunoaștere într-o mare de 

iubire, ușor, cu emoție, cu dăruire. 

Cine ne poate ajuta să le arătăm copiilor că dreptatea poate să triumfe? 

Vorbim despre bine și rău, despre grija tuturor ca binele să domine și ca răul să slăbească din puteri, 

să fie pedepsit sau îndreptat. La Curtea de Apel Constanța, un părinte judecător, într-o sală de judecată, 

special obținută într-o zi de sâmbătă, a realizat cu copiii un proces. 

Le-a prezentat cazul și a explicat, pe scurt, ce trebuie să facă fiecare pentru buna desfășurare a 

procesului. Toți au primit un rol, prin tragere la sorți, și s-au implicat în derularea și finalizarea procesului. 

Avocați, judecători, procurori, grefieri, polițiști (copii îmbrăcați în hainele aduse special, alături de inculpat, 

de victimă și de rude ale acesteia) au făcut dreptate într-un caz de vătămare corporală: un copil mare lovește 

un coleg și îi rupe mâna. 

Adulții, părinții aflați în sală ca spectatori, au rămas muți de uimire în timpul jocului „de-a 

dreptatea”. Seriozitatea și soluționarea cazului au demonstrat că cei mici au înțeles ce înseamnă un proces, 

care este rolul fiecărui participant, cum se împarte dreptatea, cum se pedepsește o faptă rea și, mai ales, cum 

trebuie ajutat cel rău să învețe să devină mai bun. Părinții făptuitorului au fost obligați să plătească toate 

cheltuielile de spitalizare și copilul a fost trimis, timp de jumătate de an, într-o familie cu mulți copii, unde 

să aibă responsabilități, să fie de ajutor, fără să aibă acces la calculator, telefon, televizor. 

Ce știm despre marinari și scafandri? Cine sunt și ce fac ei? 

În orașul nostru trăiesc mulți marinari și scafandri. Elevii au aflat multe din viața acestora mergând 

pe un vas al scafandrilor și pe fregata Ferdinand. Au fost tratați ca fiind membri ai echipajelor și sfera 

cunoștințelor s-a lărgit în timpul activităților desfășurate împreună. Apoi, la Muzeul Marinei Române, au 

primit explicații despre viața marinarilor de-a lungul trecerii timpului, au urmărit evoluția ambarcațiunilor și 

și-au dorit să fie oameni ai mării, oameni liberi ca părinții lor. 

Ce este un parlamentar? Este un părinte deputat care ne invită la București să aflăm „pe viu”. 

O clădire imensă, săli cu nume ca Brătianu, Iorga, Lahovari, despre care știau că sunt nume de străzi 

(pentru că erau elevi de clasa a II-a), holuri largi, oameni serioși, elegant îmbrăcați, amabili cu copiii aflați în 

vizită. De la microfon și de pe scaune, după ce au fost plimbați și au primit explicații, copiii și-au imaginat 

că propun și că votează legi pentru o lume mai bună a lor, a copiilor. 

Cine este dentistul? Dentistul este un om bun. Cum altfel poate fi mama care te așază pe scaun, te 

controlează și îți dă sfaturi cum să-ți îngrijești dantura? Este mama Mariei care te cucerește cu o voce blândă 

și cu un zâmbet larg. De la ea au învățat numărul și numele dinților, cum să se spele corect pe dinți și de ce 

este nevoie ca dantura fiecăruia să fie sănătoasă. 

De unde mâncăm? Ce mâncăm? Cum mâncăm? 

La Târgușor, au vizitat o gospodărie a unei familii harnice. Au hrănit vițeii, mieii, rațele și purceii. 

Au cules roșii din seră și au adunat ouă din cuib. Au deosebit păstăile de fasole de cele de mazăre, bobocii 

de rață de cei de gâscă, sapa de lopată. Tot aici, la o fabrică de procesare a laptelui, au urmărit drumul 

obținerii iaurtului, brânzei, cașcavalului. Au gustat din toate și s-au hotărât să consume produse lactate 

trimise pe piață de părinții lor. 

La Babadag, au cules struguri din podgorie și cuvântul nu li s-a mai părut greu de reținut. Au mers în 

urma tractorului, prin praf, după remorca încărcată cu ciorchinii adunați de ei și, la cramă, au văzut cum 

strugurii devin must. Despre vinuri, au aflat mai multe la Murfatlar. Bazine, butoaie, sticle, soiuri diferite, 
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medalii obținute și mândria de a ști că România este cunoscută și prin vinurile de calitate obținute de părinții 

lor. Au savurat struguri și și-au dorit să devină viticultori renumiți.  

La restaurant au fost oaspeți de seamă. S-au așezat la masă și părinții gazdă i-au instruit. Rând pe 

rând, au fost puse farfuriile, paharele și tacâmurile. Pe alte farfurii au fost servite mâncăruri ușoare. Au 

folosit corect tacâmurile, au mâncat în liniște, încet. Au plecat fericiți pentru că știau cum să așeze o masă, 

cum să stea la masă, cum să mănânce corect și, mai ales, ce să mănânce des: legume și fructe. De acum, erau 

hotărâți: ei vor așeza masa. 

Mâncați salate? Câte feluri de salate știți să pregătiți? 

Bunicuțele, în timpul activității „Salată cu bunica”, au pregătit cele mai bune salate împreună cu 

nepoții. Legume sau fructe bine spălate, cu atenție tăiate și amestecate, în diverse feluri combinate, au stârnit 

o poftă fără margini. Toată lumea a tocat, a amestecat, a discutat, a gustat și, mai ales, s-a bucurat. Copiii au 

mâncat ceea ce au pregătit împreună cu bunicuțele, au aflat gusturi noi și au dorit să pregătească acasă altele, 

după schimbul de rețete. S-au convins că fructele și legumele sunt o hrană sănătoasă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Părinții au simțit că „Adevărate dăruire înseamnă o revărsare a iubirii tale. Atunci când dăruiești în 

acest fel, nu simți că ești sleit de puteri. De fapt, te simți energizat, pentru că iubirea pe care tu o dărui se 

întoarce la tine, prin recunoștința oamenilor pe care i-ai atins.” (Paul Ferrini) 
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Creaţi cu scop 

Adobe Youth Voices este un program educaţional filantropic, lansat şi dezvoltat de Fundaţia Adobe, 

care îşi propune împuternicirea tinerilor din diferite comunităţi ale globului cu folosirea tehnologiei pentru a 

explora şi exprima propriile perspective asupra unor probleme care au impact asupra lor şi asupra 

comunităţilor lor. Prin Adobe Youth Voices, tineri cu vârste cuprinse între 13 şi 18 ani realizează filmuleţe, 

animaţii, fotografii, prezentări, muzică şi alte creaţii, care contribuie la materializarea perspectivelor 

esenţiale ale tinerilor asupra unor probleme critice şi îi inspiră în găsirea de noi soluţii pentru rezolvarea 

acestora. Totul este despre „crearea cu scop”. 

În timp ce tinerii creează în cadrul programului, atât în şcoală cât şi în cadrul activităţilor 

extraşcolare, realizează o muncă cu un înalt impact, împărtăşită unei audienţe locale sau globale, îşi dezvoltă 

valoroase deprinderi şi competeţe, care le deschid uşi către succes în viitor. Din anul 2006, peste 76000 de 

tineri şi 4000 de educatori din 50 de ţări s-au angajat în programul Adobe Youth Voices, dezvoltând 

conţinuturi originale, uneori provocatoare, legate de violenţa domestică, degradarea mediului, consecinţele 

războiului, discrimnarea de orice fel, sau alte subiecte de interes pentru tineri. Rezultatele obţinute dovedesc 

dezvoltarea unor valoroase competenţe de creativitate, comunicare şi colaborare, deprinderi esenţiale pentru 

obţinerea succesului în economia globală competitivă a zilelor noastre. Prin Adobe Youth Voices, educatorii 

şi tinerii au acces cu uşurinţă la instruire valoroasă, mentorat, colaboare online, materiale educaţionale 

folositoare, expoziţii şi donaţii de software de la Adobe. 

Reaprinderea pasiunii pentru învăţat 

Într-o eră în care atât de multe aspecte ale vieţii tinerilor – de la comunicare personală la divertisment 

şi interacţionări comerciale – sunt în tot mai mare parte digitale, tinerii, deseori simt că ceea ce ei învaţă la 

şcoală şi cum învaţă este departe de realitatea experienţelor lor zilnice. Prin oferirea unor multitudini de 

medii de învăţare şi tehnologii puternice Adobe Youth Voices îi ajută pe educatorii din şcoli să dezvolte 

experienţe unice, care să reaprindă pasiunea tinerilor pentru învăţare. 

Lucrând singuri sau în echipe cu profesori şi mentori, tinerii pot să-şi exprime creativitatea şi 

viziunea, întâi prin discuţii interactive şi apoi folosind tehnologia pentru a realiza şi comunica munca lor. 

Participanţii în program sunt încurajaţi să iasă în mijlocul comunităţii lor să intervieveze prieteni, colegi şi 

experţi ai comunităţii, iar în drumul lor să capteze imagini şi instananee din lumea reală, care să reflecte cât 

mai real poveştile lor.  

Impacte măsurabile ale programului 

Pentru majoritatea tinerilor una dintre cele mai mari bariere în realizarea succesului este lipsa lor de 

încredere în ei înşişi şi în puterea lor de a-şi schimba vieţile şi lumile în care trăiesc. Adobe Youth Voices 

afirmă potenţialul tinerilor de a-şi dezvolta deprinderi valoroase, asigurându-le oportunităţile şi creşterea 

încrederii de sine pentru a-şi comunica ideile. De asemenea oferă profesorilor instruirea şi uneltele de care 

au nevoie pentru a-i inspira pe tineri să devină participanţi activi şi angajaţi în procesul de învăţare. 

Evaluările programului au constatat că Adobe Youth Voices construieşte deprinderi de comunicare şi 

colaborare, înbunătăţind în acelaşi timp şi deprinderile tradiţionale de citit şi scris. Din statisticile şi 

cercetările făcute şi validate asupra programului, reies câteva date edificatoare: peste 90% dintre educatorii 

şi tinerii care au lucrat în program şi-au dezvoltat abilităţile de exprimare şi şi-au însuşit noi deprinderi 

media. Pe lângă aceasta mulţi educatori (83%) au spus că au câştigat deprinderile esenţiale necesare pentru 

a-i ajuta pe tineri să creeze media.  

La fel de semnificativ este faptul că 84% din tineri au raportat că au învăţat mai mult despre 

problemele importante alese de ei, dovadă că Adobe Youth Voices îi conectează cu viaţa reală a tinerilor. 
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Programul a contribuit de asemenea la creşterea sentimentelor de angajare şi stimă de sine a participanţilor, 

astfel 86% dintre tinerii participanţi în program cred că munca lor a adus o schimbare în bine şi 91% spun că 

opiniile lor contează. Înarmaţi cu noile deprinderi şi reînnoindu-şi angajamentul faţă de învăţare, 91% dintre 

tinerii Adobe Youth Voices sunt interesaţi să-şi continue educaţia după liceu. 

Atingând audienţe globale cu perspective locale 

Prin intermediul parteneriatelor cu organizaţii media, festivale de film şi alte programe care îi 

reprezintă pe tineri, cum ar fi: MTV, PBS şi altele, Adobe Youth Voices le oferă tinerilor o audienţă globală 

care să vadă şi să audă ceea ce aceştia au de spus. Printr-un angajament crescut în procesul de învăţare şi 

printr-o dezvoltare mai puternică a deprinderilor tehnice, creative şi de rezolvare a problemelor, Adobe 

Youth Voices demonstrează cum educatorii predau şi cum tinerii învaţă. Pentru toţi cei implicaţi, educaţia 

devine mai relevantă şi semnificativă. Rezultatul este că tinerii îşi pot dezvolta un angajament reînnoit faţă 

de educaţie şi conştientizează profunda contribuţie pe care o pot aduce când li se dă şansa.  

Rolul educatorilor conducători – „lead educators” 

Ţelurile programului pentru educatori lideri: 

- Dezvoltarea unui nucleu de educatori lideri 

- Menţierea fidelităţii programului prin suportul acordat nucleului 

- Suport acordat tinerilor şi întărirea calităţii muncii lor 

- Dezvoltarea de curriculum inovativ şi diversificat 

Educatorii lideri posedă următoarele calităţi: 

- Entuziasm: Adobe Youth Voices a adus o schimbare în modul lor de predare şi aceştia sunt 

dornici şi încântaţi să contribuie la o permanentă dezvoltare a programului 

- Gândire profundă: educatorii pot reflecta şi articula abordarea procesului instructiv-educativ când 

se face referire la integrarea mediei in curriculum 

- Dedicaţi: au fost participanţi serioşi în multe evenimente şi activităţi ale programului în timpul 

anului 

- Pricepuţi: pot servi ca model pentru ceilalţi din program, bazându-se pe abilităţile şi realizările 

lor 

Un educator lider poate: 

- Integra cu succes programul Adobe Youth Voice în curriculum 

- Facilita un program care cuprinde filosofia AYV „tinerii să creeze cu scop” 

- Folosi softurile Adobe pentru a facilita producerea de media de către tineri 

- Demonstra activităţile gen răspunsuri critice în cadrul instruirii practice 

- Documenta şi scrie despre predarea şi învăţarea abordării AYV 

- Îmbunătăţi conducerea, creativitatea şi colaborarea între tineri 

- Forma şi acorda asistenţă altor profesori în abordarea programului AYV 

Beneficiile unui educator lider AYV: 

- Soft adiţional de la Adobe pentru a dezvolta programul 

- Oportunităţi avansate de training 

- Oportunităţi de conducere şi recunoaştere  în cadrul programului AYV 

- Întreaga suită de softuri pentru uz personal şi profesional 

O experienţă de neuitat: Adobe Youth Voices Lead Educator Workshop 

Am participat la acest workshop de instruire la invitaţia organizatorilor: Fundaţia Adobe, Fundaţia 

Americano-Indiană şi Centrul de Dezvoltare Educaţională din Stale Unite, ca urmare a prezentării în cadrul 

Conferinţei Educaţiei Globale online, a felului în care, în calitatea mea de manager al programului Adobe 

Youth Voices în România, am implementat cu succes programul la nivelul ţării, cu precădere la nivelul 

municipiului Bucureşti, în concordanţă cu obiectivele şi principiile acestuia.  

Workshopul s-a desfăşurat la sediul Adobe Systems din New Delhi, iar participanţii au fost profesori 

din 11 ţări în care se derulează programul: Egipt, India, Indonezia, Kazakstan, Nepal, România, Rusia, 

Timorul de Est, Tailanda, Uganda, Vietnam. Instructorii au fost de la Fundaţia Americano-Indiană din New 

Delhi, Centrul de Dezvoltare Educaţională din Stale Unite şi Adobe System Noida, New Delhi. 

Temele dezbătute au fost:  

Inspirarea gândirii critice – folosirea mediei pentru a dezvolta gânditori critici 
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Construirea conştientizării – aducerea mesajului tinerilor la cunoştinţa comunităţii 

Tehnici de pre-producţie – mergând de la o idee la un proiect, facilitatea transmirerii ideilor tinerilor 

Inspirarea creativităţii – lucrând cu uneltele care să avanseze viziunea tinerilor 

Identificarea problemelor – explorarea problemelor de interes pentru tineri 

Participanţii au fost împărţiţi pe grupe de lucru, fiecare grupă având ca sarcină de lucru abordarea 

uneia dintre temele menţionate mai sus, mai precis un proiect pe o temă din cele cinci şi a avut de realizat un 

produs media care să reflecte tema respectivă. Am lucrat cu echipamente şi softuri puse la dispoziţia noastă 

de Adobe Systems şi cu inginerii dezvoltatori de programe şi softuri, experienţă unică atât pentru noi cât şi 

pentru ei. 

Am vizitat trei şcoli diferite în care s-a implementat cu succes programul chiar de la începutul său, 

din 2006: o şcoală normală, o şcoală cu elevi cu nevoi speciale (deficienţe fizico-motorii) şi o şcoală cu elevi 

orfani.   

Am rămas impresionată de felul în care, în ciuda condiţiilor şi a problemelor existente, elevii din cele 

trei şcoli au reuşit să înveţe să folosescă softurie Premiere Elements si Photoshop, să creeze produse media 

excelente şi să abordeze teme de real interes pentru tineri, pe care să le ilustreze în filmuleţe de scurt metraj 

create de ei.  

Pe de altă parte mi s-a mai dovedit încă o dată, dacă mai era cazul, că oamenii sunt peste tot la fel, 

indiferent de rasă, naţionalitate, sex, sau orice altă diferenţă la care ne-am putea gândi. Cu toţii avem 

aceleaşi griji, speranţe, aspiraţii, doar că ni le exprimăm în moduri diferite. Adobe Youth Voices însumează 

toate aceste moduri diferite dându-le un scop comun, acela de a face viaţa mai bună în comunităţile lumii 

prin vocile tinerilor. Curcubeul talentelor şi ideilor expuse şi culese pentru a crea produse media timp de 

cinci zile cât a durat cursul atestă acest lucru.  
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Lecţia reprezintă forma principală de organizare a procesului didactic. Ea nu este însă singura 

modalitate de desfăşurare a acestei activităţi. Complexitatea procesului de învăţământ, multitudinea 

obiectivelor pe care le vizează, marea diversitate a capacităţilor de învăţare, a aptitudinilor şi intereselor 

elevilor fac necesară utilizarea unei game variate de activităţi în vederea realizării finalităţilor educaţiei. 

În categoria acestor forme de desfăşurare a procesului instructiv-educativ includem şi activităţile 

extracurriculare. 

Activităţile extracurriculare contribuie la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. 

Învăţătorul proiectează activităţi ce au un efect pozitiv asupra elevilor, creându-le un sentiment de siguranţă, 

deoarece se desfăşoară în grupe sau pe echipe. El poate da satisfacţie setei de investigare şi de cunoaştere a 

elevilor, cutezanţei creatoare a lor, îi emoţionează şi îi determină pe elevi să iscodească singuri. 

Aceste activităţi au anumite trăsături: 

- asigură o învăţare implicită, practică, transdisciplinară; 
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- se bazează pe iniţiativa organizatorică a copiilor; 

- au un caracter facultativ, în fucţie de preferinţele copiilor; 

- au un puternic colorit afectiv. 

După cadrul de desfăşurare al activităţilor putem distinge: 

- activităţi de masă(şezători, serbări, excursii, vizite, evocări istorice, parteneriate educaţionale 

derulate cu diferite instituţii de cultură sau educaţie); 

- activităţi individuale(de creaţie artistică, tehnică, de antrenament sportiv, de dans, vizionarea de 

emisiuni şi spectacole); 

- activităţi de cerc/club(specializate) – echipe sportive, ateliere de creaţie. 

Prin activităţile extraşcolare şi extracurriculare, educaţia îmbracă mai multe forme: educaţie 

ştiinţifică, educaţie cultural-artistică, educaţie civică, educaţie pentru sănătate, educaţie ecologică, educaţie 

prin sport, educaţie rutieră. 

Am proiectat o varietate de activităţi extracurriculare pentru colectivele pe care le-am avut şi am 

implicat cei trei factori: elevii, părinţii, şcoala. Toate au contribuit la dezvoltarea personală a copilului, la 

dezvoltarea sa culturală. 

Din experienţa noastră, am văzut că serbarea este o sărbătoare atât pentru elevi, cât şi pentru 

învăţători şi părinţi. 

Serbările au avut un conţinut bogat şi diversificat în concordanţă cu programul lor: „Serbarea 

Abecedarului”, “Serbarea de Crăciun”, “Serbarea de 8 Martie”, “Serbarea de 1 Iunie”, “Serbarea de      1 

Decembrie” sau “Serbarea de sfârşit de an şcolar”. 

Serbările îmbină, în mod original, cântecul, jocul, poezia. Reprezintă un izvor de satisfacţie, bucurii, 

creează buna dispoziţie, favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic şi psihic. Copiii participă 

cu dăruire şi însufleţire, din dorinţa de a oferi spectatorilor momente de ţinută estetică, satisfacţie, distracţie, 

făcându-le viaţa mai frumoasă, mai plină de sens. Serbările stimulează şi educă atenţia, dezvoltă capacitatea 

de comunicare, potenţează trăirile emoţionale ale copiilor. Elevii dau viaţă unor personaje, crează costume 

cu ajutorul părinţilor şi interpretează roluri pe măsura capacităţilor interpretative. 

Şezătorile, evocările istorice cu prilejul anumitor sărbători naţionale, vizionarea unor filme, a unor 

spectacole de teatru, întâlnirile cu persoane ce pot fi un model de conduită pentru elevi sunt alte forme de 

activităţi extracurriculare organizate cu elevii. 

O altă categorie de activităţi extracurriculare cu o contribuţie importantă în dezvoltarea culturală a 

elevilor noştri sunt vizitele, excursiile, taberele şcolare. 

De la drumeţiile organizate cu micii şcolari pentru cunoaşterea locului natal, am continuat cu vizite 

la instituţii sau monumente. Au urmat excursiile şi am pregătit în acest fel studiul disciplinelor istorie şi 

geografie. Am vizitat cu elevii principalele situri arheologice din Dobrogea: Edificiul Roman cu Mozaic, 

ruinele Cetăţii Tomis, Cetatea Histria, Monumentul şi Muzeul de la Adamclisi, Muzeul Marinei, Muzeul de 

Istorie şi Arheologie. 

În vacanţele de vară am însoţit copiii în tabere şcolare: Cheia, Poiana Sărată, Tuşnad, Oglinzi, 

Vânătorul-Dâmboviţa, Sadu, Tismana, Şuncuiuş. Elevii au perceput această activitate ca pe o experienţă de 

viaţă în care am transferat procesul educativ în spaţii deschise. Au admirat frumuseţile naturii: munţii, 

peşterile(Urşilor, Muierilor, Polovragi, Izvorul Crişului, Ungurul Mare), salinele(Slănic Prahova, Târgu 

Ocna, Cacica), Cheile Bicazului, Defileul Jiului, Transfăgărăşanul, Lacul Roşu, lacuri de baraj(Bicaz, 

Vidraru, Porţile de Fier I), Parcul Naţional Vânători-Neamţ, Grădina Botanică din    Cluj-Napoca. 

Atunci când am vizitat o salină am considerat-o o veritabilă lecţie de ştiinţe desfăşurată în inima 

muntelui.  

În excursiile organizate în taberele şcolare am vizitat locurile în care au trăit mari personalităţi 

române: Humuleşti- Ion Creangă, Mirceşti- Vasile Alecsandri, Răşinari, Ciucea  - Octavian Goga, Mălini- 

Nicolae Labiş, Stupca(Ciprian Porumbescu)- Ciprian Porumbescu, Ruginoasa- Alexandru Ioan Cuza etc. 

Legătura cu istoria ţării s-a realizat atunci când am vizitat Cetatea Neamţului, Cetatea de Scaun a 

Sucevei, Cetatea Târgoviştei. Elevii au fost pe urmele lui Ştefan cel Mare şi Sfânt şi au fost impresionaţi de 

măreţia construcţiilor medievale şi de modul de apărare a cetăţilor. Impresionaţi au fost şi de Chilia lui 

Daniil Sihastrul, sfetnicul domnitorului şi de locul ales de Voievodul Ştefan pentru Mănăstirea Putna, locul 

în care îşi doarme somnul de veci. 
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Aşadar, în zilele de tabără, oriunde ar fi organizată, copiii beneficiază de lecţii atractive, accesibile, 

bogate în conţinut ce vizează toate ariile curriculare. Ele sunt sigur un bun suport pentru lecţiile viitoare din 

clasă şi contribuie din plin la dezvoltarea culturală a elevilor. 

Activităţile desfăşurate în parteneriat cu alte şcoli, cluburi ale copiilor, instituţii sunt apreciate de 

elevi şi părinţi. Astfel, copiii au fost atraşi de parteneriatele „Aproape unii de alţii” şi “Bucurie şi Lumină”, 

iar în prezent sunt incluşi într-un protocol de colaborare cu Palatul Copiilor Constanţa la cercul de “Educaţie 

pentru Cetăţenie Democratică”. 

Un alt tip de activităţi extracurriculare sunt cele care se desfăşoară cu prilejul unor evenimente: Ziua 

Internaţională a Mării Negre, Ziua Europei, Ziua Pământului. Elevii participă după preferinţe, pe secţiuni, la 

aceste manifestări cultural-artistice. Prin creaţii litarare ori plastice, elevii marchează evenimentul respectiv. 

Elevii noştri desfăşoară activităţi extraşcolare la Clubul Copiilor. Sunt îndrumaţi spre mişcare prin 

dans, dar fac şi antrenamente la handbal şi fotbal, fac muzică(pian) şi teatru. 

Deosebit de atractive sunt activităţile desfăşurate în atelierele de creaţie. Elevii confecţionează 

mărţişoare, felicitări, jucării pe care le valorifică într-o expoziţie cu vânzare. Facem astfel educaţie 

antreprenorială pe lângă cea estetică, atunci când organizăm în şcoală sau în oraş „Târgul de mărţişoare”, 

“Tombola primăverii” sau cea de decoreţiuni pascale. 

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă(luna decembrie) am implicat elevii, părinţii, dar şi cadrele didactice 

din şcoală atât la activităţile artistice, cât şi la cele umanitare. Elevii au colectat haine, cărţi, jucării şi părinţii 

au pregătit pachete pentru copiii defavorizaţi. 

Indiferent de natura lor, activităţile extracurriculare oferă elevilor oportunităţi multiple de recreere, le 

dezvoltă spiritul de competiţie, le stimulează imaginaţia, creativitatea, le valorifică potenţialul intelectual. 

Ele vin în întâmpinarea nevoii naturale a copiilor de a se dezvolta intelectual, artistic, sportiv, sau pentru a 

aprofunda o anumită disciplină ori anumite cunoştinţe. 

Activităţile extracurriculare vin în completarea educaţiei, ca activităţi culturale, activităţi de 

disciplinare, civilizare şi moralizare a şcolarului, cu scopul de a dezvolta în individ toată perfecţiunea de 

care este el capabil. 
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PENTRU O STEA CE SE ÎNALŢĂ 

-proiect educativ- 

 

 

Prof. înv. primar MARILENA POP 

Şcoala Gimnazială Copalnic Mănăştur, Judeţul Maramureş 

 

 

În actualul context social, care tinde spre modernitate, şcolii îi revine sarcina de a veghea la 

cunoaşterea, păstrarea şi promovarea valorilor culturale şi morale ale comunităţii. Nevoia de exprimare şi 

de conştientizare a acestor valori se impune ca univers alternativ absolut care are tangenţă cu universul 

comunităţilor prezente. Cunoaşterea adevăratei tradiţii, constituie un miracol ce contribuie la formarea 

personalităţii generaţiilor tinere. 

 Proiectul este un demers didactic în grup, într-o interacţiune continuă, prin care se urmăreşte 

integrarea noilor informaţii în structuri cognitive proprii şi transferarea lor în conţinuturi noi, aplicabile în 

practic, o comunitate de învăţare în care fiecare contribuie atât la propria învăţare, cât şi la procesul de 

învăţare colectiv, o acţiune de cercetare şi acţiune practică în acelaşi timp. 

Explozia de informaţii din diferitele domenii determină confruntarea copilului cu o varietate de 

aspecte problematice şi dificultăţi care derivă dintr-o cunoaştere limitată, iar realitatea trebuie abordată cu 

precizie, la momentul potrivit, atât din perspectiva teoretică cât şi practică.  

Ideea realizării unui proiect educativ izvorăşte din nevoia elevilor de a acumula tot mai multe 

informaţii referitoare la un anumit subiect sau de a realiza legături între cunoştinţele asimilate prin 

intermediul diferitelor discipline de învăţământ într-o anumită perioadă şcolară. 

Lucrând în cadrul unui proiect, elevul lucrează organizat, urmărind realizarea unui scop , cu o 

activitate în care trebuie să identifice şi să gestioneze în mod raţional resursele informaţionale şi materiale. 

Pentru ca scopul propus să aibă finalitate, trebuie respectate anumite principii democratice: 

cooperare, co-participare, negociere, munca în echipă, libertatea iniţiativei, respect şi toleranţă. 

Proiectele educative, prin utilizarea lor în activitatea didactică sau ca activitate extraşcolară, permit 

dobândirea de către copii a unor deprinderi şi abilităţi prin care aceştia devin participanţi activi ai propriei 

formări, au posibilitatea de a exploata în profunzime domenii noi, de a acumula cunoştinţe în mod 

independent şi de a dezvolta competenţe precum creativitatea, spiritul de iniţiativă, capacitatea de a 

comunica şi de a lucra în echipă. 

Proiectele educative  plasează elevul în centrul proiectării didactice, îl face să fie activ şi 

responsabil de propria formare şi dezvoltare academică. 

Proiectul educativ „Pentru o stea ce se înalţă ” a avut ca scop principal : “colaborare şi cunoaştere 

directă prin activităţi şi acţiuni educaţionale”, iar obiectivele urmărite au fost: 

1.  Lărgirea orizontului de cunoaştere prin acţiuni şcolare şi extraşcolare; 

2.  Promovarea unei gândiri creatoare, a atitudinilor şi comportamentelor pozitive la elevi;  

3.  Extinderea ofertei educatţionale prin acţiuni desfăşurate în şcoală şi în comunitate; 

4.  Formarea competenţelor de muncă în echipă şi stimularea gândirii critice;   

5. Conştientizarea tinerei generaţii asupra importanţei păstrării valorilor istorice şi religioase prin 

intermediul tradiţiei; 

Grupul ţintă  a fost constituit din 20 elevi din clasele I-IV şi 42 elevi din clasele I-VIII, iar beneficiari: 

elevii şcolii, cadrele didactice, părinţii elevilor şi comunitatea locală; 

Parteneri:SCOALA CU CLASELE I-VIII COPALNIC MĂNĂŞTUR 

                 CONSILIUL LOCAL SI PRIMARIA COPALNIC MANASTUR 

      INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN MARAMURES 

Resursele umane ale proiectului au fost reprezentate de :elevi ,învătători , profesori si părinti, iar resursele 

financiare :  Asociatia de parinti,  fonduri extrabugetare-sponsori . 

REZULTATE ASTEPTATE: 

1.Folosirea metodelor moderne de predare - învăţare 



 

282 
 

2 Armonizarea relaţiilor dintre şcoală şi autorităţile locale 

3 Schimburi de informaţii privind activitatea şcolară şi extraşcolară 

DISEMINAREA  a fost efectuată prin: stand expoziţional, articole în presă, interviuri TV, mese rotunde, 

întâlniri cu elevii de vârste şcolare diferite, şpectacol cultural, expoziţie cu produse realizate de elevi, 

portofolii , albume foto, revistă şcolară. 

Activităţile propuse au fost orientate spre partea aplicativ – creativă care  stimulează activităţile 

educative, asigurând competiţia şi în acelaşi timp loialitatea, încrederea reciprocă şi reuşita şcolară. Ele s-au 

desfăşurat astfel: 

OCTOMBRIE- NOIEMBRIE 

„Natura prietena mea”- acţiuni de ecologizare a zonei 

DECEMBRIE 

ARC PESTE TIMP- concurs de cultură generală - 1 decembrie 

 Sub genericul „DECEMBRIE IN ZVON DE COLINDE ”, s-au desfăşurat la Căminul Cultural Copalnic 

Mănăştur,  următoarele acţiuni: 

„În lumina bradului de Crăciun”- concurs de împodobire a brazilor cu podoabe realizate de elevi; 

 „Înzăpeziri pentru îngeri”- expoziţie cu lucrări realizate de elevi; 

 „Purtând în palme raza ca un dar”- spectacol concurs de colinde şi obiceiuri tradiţionale de Crăciun; 

„Gânduri pentru Moş Crăciun”- scrisori adresate de către copii lui Moş Crăciun; 

Produsele realizate de elevi au fost expuse în expoziţii tematice, au fost realizate albume foto, 

portofolii.  

IANUARIE 

“LA STEAUA SINGURATATII”-activităţi dedicate poetului MIHAI EMINESCU  

1 “POETUL IN VISUL DE LUMINA”sesiune de referate şi comunicări pentru elevi   

 2 “PE MINE, MIE REDA-MA”moment poetic    

3 “LA TRECUTU-TI MARE , MARE VIITOR!”dramatizare Scrisoarea a III-a de MIHAI 

EMINESCU   

 4“SUNT MANDRU CA SUNT ROMAN !”-  activitate interdisciplinară- 24 ianuarie 

MARTIE 
“O, MAMA DULCE MAMA !”-spectacol dedicat mamei 

“CUVINTE VRAJITE IN VARF DE CONDEI”-şezătoare literară 

APRILIE 

“E PRIMAVARA, IARASI PRIMAVARA!”-sesiune de referate şi comunicări pentru elevi 

MAI 

“LUMINA PENTRU ETERNITATE”-activităţi religioase dedicate Fecioarei Maria : expoziţie de pictură, 

referate, montaj de versuri şi cântece religioase  

“NOI SI EUROPA”- dezbateri 

IUNIE 

“COPILARIA - ETERNA POVESTE” 

 ACTIVITATI DISTRACTIVE:- desene pe asfalt, concurs de dans, carnaval. 

 Concluzii: 

A învăţa de la alţii, a fi devotat tradiţiei şi în acelaşi timp a fi creativ şi receptiv la nou, adoptând o 

gândire pozitivă care poate fi armonios exprimată în opinii diferite, sunt câteva din conceptele pe care ni le-

am propus prin proiectul nostru educaţional. Proiectul constituie un punct de iradiere între generaţii într-un 

moment în care comunitatea rurală şi cea urbană par stăpânite de numeroase maladii morale şi sociale care 

se dovedesc a fi adevărate blocaje pentru cultură şi tradiţie distrugând esenţa valorilor sacre din fiecare 

individ în parte şi implicit din comunitate. 

 Proiectele sunt cele mai complexe forme de dezvoltare a personalităţii, stimulează permanent 

activitatea educativă, asigurând competiţia şi-n acelaşi timp loialitatea, încrederea reciprocă şi reuşita 

şcolară.  
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE  

ÎN  

DEZVOLTAREA CULTURALĂ A ELEVILOR 

 

 

                                           Prof.  înv. primar STANA PETRICĂ  

                                    Şcoala Gimnazială “Tudor Arghezi” Năvodari 

 

 

Activitățile extrașcolare și extracurriculare au rolul de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod 

plăcut şi util şi de a-l transforma într-o sursă educaţională. Activităţile extracurriculare completează procesul 

de învăţare, dezvoltând înclinaţiile şi aptitudinile elevilor, organizând raţional şi plăcut timpul liber al 

acestora. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă și relaxată în același timp la 

astfel de activităţi, iar potenţialul larg al acestor activităţi este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul 

este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, lăsându-i să te 

conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 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 extraşcolare se desfăşoară într-un cadru nonformal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare 

în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

În contextul provocărilor unei societăţi a cunoaşterii o importanţă deosebită pentru formarea unor 

tineri care să facă faţă cu succes schimbărilor permanente activitățile extracurriculare permit lărgirea şi 

aprofundarea cunoştinţelor elevilor, trezirea interesului pentru studiu. Activităţile în afara clasei pot fi 

împărţite din punct de vedere al conţinutului în două grupe. Din prima grupă fac parte activităţile de învăţare 

care sunt strâns legate de obiectivele minime ale programei şi au un rol important în realizarea culturii 

generale a elevilor, iar cele din a doua grupă fac parte activităţile ale căror conţinut depăşeşte cerinţele 

programei. Scopul acestor activităţi îl constituie lărgirea orizontului elevilor, dezvoltarea capacităţilor 

creatoare, a interesului lor faţă de: ştiinţă, tehnică, cultură şi artă. Astfel, activitatea în afara clasei reprezintă 

o parte organică şi un element al activităţii de predare-învăţare, iar scopul ei este dezvoltarea deprinderilor 

de muncă independentă şi a capacităţilor creatoare ale elevilor. Ţelul cadrelor didactice este de a organiza 

util, plăcut şi relaxant timpul liber al copiilor şi elevilor, de a produce trăiri afective intense, capabile se 

revitalizeze dorinţa şi curiozitatea de a explora, de a descoperi veleităţile fiecărei personalităţi, conform 

inteligenţelor multiple predominante, de a face astăzi mai mult ca oricând din copiii de astăzi creatorii de 

mâine, nu numai pentru a le permite să se adapteze schimbărilor rapide din societatea noastră, dar şi pentru a 

le oferi mijloace de a se ocupa de calitatea vieţii lor şi a atinge standardele performante din orice domeniu. 

Formarea prin creativitate nu urmăreşte o însuşire mecanică a metodelor şi tehnicilor creative, ci 

interiorizarea lor, modelarea personalităţii, transformarea aptitudinilor creative într-un comportament 

adecvat, astfel orice situaţie-problemă ivită să-i găsească soluţii de rezolvare. După cum spunea Maurice 

Debesse: „uşurinţa de adaptare, tenacitatea, spiritul de observaţie şi iniţiativă contează în profesie cel puţin 

tot atât cât şi calităţile inteligenţei”.  

Comunicarea este un proces prin intermediul căruia se realizează schimburi informaționale, se fac 

cunoscute părerile, convingerile, sentimentele agenților implicați și se exercită un anumit tip de influență 
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mai ales dinspre profesori spre elevi având scopul de a-i determina să-și înscrie acțiunile pe linia 

obiectivelor care direcționează întreaga desfășurare a procesului de predare-învățare. Astfel, comunicarea 

conferă întregului proces instructiv-educativ un nivel mai mare de atractivitate și o motivație mai mare a 

elevilor pentru orice gen de activitate.  

Preocuparea cadrelor didactice angajate în activitatea extraşcolară este orientată spre valorificarea 

din plin a posibilităţilor creatoare şi întreaga pricepere şi imaginaţie a copiilor în realizarea unor activităţi 

practico-aplicative. Introducerea în structura anului școlar a programului numit în anul școlar trecut „Școala 

altfel”, iar în cel actual „Să știi mai multe, să fii mai bun” a însemnat o adevărată provocare, pentru că noi 

organizam în timpul unui an școlar activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor 

și să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, dar la anumite intervale de timp, nu 

în cinci zile consecutiv. Varietatea activităților, care au fost propuse și unele chiar organizate aproape în 

totalitate de elevi, i-a făcut să participe cu interes și însuflețire la ele, contribuind la dezvoltarea lor 

personală și a competențelor lor.  

De aceea, este bine să antrenăm copiii în cât mai multe activități care au loc în afara școlii, indiferent 

dacă fac parte din programele menționate mai sus sau se desfășoară de-a lungul întregului an școlar, în 

diferite contexte și cu diverse ocazii; acestea, dacă sunt bine pregătite, sunt atractive în orice împrejurare. 

Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 

suplimentar. Elevilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, 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, 

contribuie la consolidarea unităţii colectivului de elevi. Astfel, îndepărtarea de televizor și calculator găsirea 

unor modalităţi alternative de atragere a elevilor către un univers plăcut, atractiv, relaxant, acela al lecturilor 

care nouă ne-au încântat copilăria, devin nu numai o opţiune, ci chiar o necesitate. Universul cărţii trebuie 

redescoperit de către micii şcolari, prin iniţierea şi parcurgerea unor teme interesante, bogate în conţinut 

informaţional, cu valenţe formative şi capabile să readucă în conştiinţa lor adevăratul sens al copilăriei. Este 

necesară însă o educare a lecturii, deoarece există o mare diferență între a ști să citești și a ști să înveți din 

ceea ce citești, mai ales dacă lectura suplimentară a copiilor nu este îndeajuns de bine orientată. Chiar dacă 

practicarea lecturii este automotivantă, învățătorul le poate trezi interesul pentru această activitate, iar 

frumoasele gânduri ale lui I. L. Caragiale ar putea măcar să-i pună pe gânduri: „O carte bună de citire, în 

vârstă fragedă, este, poate, una din împrejurările cele mai hotărâtoare ale vieţii unui om. Multe cariere 

intelectuale nu se datoresc altei împrejurări decât unei cărţi căzute la vreme bună în mâinile unui copil, tot 

aşa precum umbrele multor stejari seculari se datoresc căderii unei ghinde pe pământ prielnic.”  

Scopul lecturii în şcoală este acela de a forma tânărul cu o cultură comunicaţională de bază, capabil 

să înţeleagă lumea din jurul său, să comunice, să interacţioneze cu semenii, să fie sensibili la frumosul din 

natură, să poată continua procesul de învăţare. În scopul stimulării interesului pentru lectură, am antrenat 

părinţii şi copiii în activităţi care să vină în sprijinul acestui obiectiv. Atât la Serbarea de Moş Crăciun, cât şi 

la Serbarea Abecedarului le-am dăruit copiilor câte o carte cu poveşti accesibile vârstei lor pentru a-i 

stimula şi a-i face să preţuiască marile valori ale literaturii pentru copii, am organizat vizite la biblioteca 

şcolii şi la cea orăşenească, apoi diferite activităţi în parteneriat cu Biblioteca Pontus Euxinus, cu ocazia 

aniversărilor zilelor de naștere ale unor scriitori, activitatea „Personajul preferat” în cadrul „Zilei 

internaționale a cărții pentru copii”, expoziție cu felicitări și decorațiuni pascale, expoziții de compoziții 

plastice pe diverse teme; de asemenea, vom ajuta la recondiţionarea unor cărţi, pentru a-i învăţa să păstreze 

şi să respecte cele mai bune şi fidele prietene ale omului – cărţile. Frecvența activităților desfășurate în 

parteneriat cu Biblioteca Pontus Euxinus i-a făcut pe copii ca prima propunere pe care au făcut-o în 

programul „Să știi mai multe, să fii mai bun” să fie cea în colaborare cu această instituție, care le-a devenit 

deja familiară.  

Serbările pregătite pentru diferite ocazii şi dramatizările au, de asemenea, un caracter stimulator atât 

pentru micii artişti, cât şi pentru părinţii lor, fiindcă pot participa activ, fiecare primind rolul potrivit 

preferinţelor şi talentului său. Astfel, serbările dedicate obiceiurilor și tradițiilor strămoșești (în colaborare 

cu Grădinița cu orar normal „Peștișorul de aur” Năvodari, în cadrul proiectului „Moștenitorii” și în 

spectacolul-concurs „Cele mai frumoase colinde românești”), unde copiii au prezentat obiceiuri și cântece de 

primăvară (Lăzărelul, Vin Floriile cu soare și soarele cu Florii, Colind de Florii) și colinde, cele de 
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prezentări de costume și dramatizări din texte îndrăgite de copii, cele închinate sărbătoririi Crăciunului sau 

zilei de 8 Martie – toate au valorificat varietatea, preocuparea intereselor şi gusturilor şcolarilor, au evaluat 

talentul, munca şi priceperea colectivului clasei și au transformat în plăcere şi satisfacţie publică străduinţele 

colectivului clasei şi ale fiecărui copil în parte. 

O altă activitate deosebit de plăcută care contribuie la stimularea personalităţii elevilor este excursia. 

Aceasta ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui şi 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. Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a elevilor, îi ajută să le 

înţeleagă nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi, ci şi ca un act de ridicare a 

nivelului cultural și spiritual. În anul școlar trecut, am organizat excursii la ferma (rezervația) de animale 

sălbatice de la LEGMAS Năvodari, la București (Muzeul „Grigore Antipa”, Muzeul Naţional al Satului 

"Dimitrie Gusti", Grădina Zoologică, Grădina Botanică "Dimitrie Brândză"), la Constanța (Delfinariul, 

Microrezervația și Colecția de păsări exotice) și în nordul Dobrogei (Babadag, Acvariul din Tulcea, 

mănăstirile Saon, Cocoșu, Celic Dere și Monumentul paleocreștin din Niculițel, unde au fost descoperite 

scheletele martirilor creștini Zotikos, Attalos, Kamasi(o)s și Philippos), iar în toamnă, la Peștera Sfântului 

Apostol Andrei, mănăstirea Dervent și monumentul Tropaeum Traiani de la Adamclisi.  

Proiectul de promovare a auxiliarului curricular „Învățăm să reciclăm ambalajele!”, care a inițiat 

concursul „ECOlimpiada elevilor”, a fost primit foarte bine de copii, mai ales că în multe activități am 

subliniat importanța protejării planetei, iar generațiile prezente și viitoare trebuie să conștientizeze această 

problemă și să dezvolte un simț al responsabilității față de mediu. Acest lucru poate fi obținut doar prin 

educație și prin asigurarea unor practici ulterioare corecte din partea celor mici. Înțelegând importanța 

contribuției personale la asigurarea sănătății mediului, copiii nu vor doar să mențină curățenia, să colecteze 

selectiv materialele refolosibile, să le utilizeze în realizarea unor lucrări, ci și să contribuie la îmbogățirea 

spațiului verde prin plantarea unor copaci și flori în parcurile orașului, sub îndrumarea serviciului specializat 

al Primăriei orașului Năvodari. De asemenea, rezultatul obținut de compunerea înscrisă în concurs, „Ajutați-

i pe spiriduși”, a fost o încununare a eforturilor conjugate atât ale elevei care a creat-o, cât și ale colegilor de 

clasă, care au mandatat-o să ne reprezinte clasa și au susținut-o în timpul perioadei de votare a compunerilor. 

Astfel, compunerea a acumulat 2 506 voturi, situându-se pe locul 66 în clasamentul național (din 574 de 

lucrări) și pe locul 3 în județul Constanța.  

Taberele școlare sunt, de asemenea, îndrăgite de elevi, iar organizarea acestora este, practic, hotărâtă 

de aceștia, tocmai fiindcă  atât de dorite de ei. În vara anului trecut am fost în Tabăra Arieșeni din județul 

Alba, iar copiii au fost atât de plăcut impresionați de modul în care s-a desfășurat, încât acum visează deja la 

tabăra din vara viitoare.  

Drumețiile și activitățile desfășurate în parcurile din oraș sau în tabăra Năvodari au fost la fel de 

dorite și îndrăgite de copii, cu atât mai mult cu cât în vecinătatea blocurilor au foarte puține posibilități de a 

petrece plăcut și sănătos timpul liber. Dinamismul este specific copiilor şi poate fi exprimat prin jocurile de 

mişcare-sportive, care permit manifestarea iniţiativei  şi a independenţei în acţiuni. În educaţie, jocul a fost 

asociat cu libertatea de expresie. În psihologie, noţiunea de joc, ca formă a liberei expresii, este determinată 

de surplusul de energie pe care îl are un copil.  Jocul este un vehicul al stimulării cognitive, îi pregăteşte pe 

copii pentru  viaţă într-o manieră specifică, le oferă oportunitatea de a exersa roluri ale adulţilor, este un 

exerciţiu extrem de important pentru formarea şi dezvoltarea responsabilităţii etice, asigură dezvoltarea 

fizică sănătoasă şi echilibrată a copilului şi face posibilă atât fantezia, cât şi realitatea. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc 

bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 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, contribuie la consolidarea unităţii 

colectivului de elevi. 
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O componentă de bază a educaţiei este educaţia morală, care poate fi realizată prin lecţii în clasă şi în 

afara ei, dar şi prin activităţi extracurriculare programate în afara programului şcolar. Aceste activităţi ne 

creează posibilitatea de a face legătura între conţinuturile prevăzute de programa şcolară la fiecare disciplină 

şi realitatea înconjurătoare. Întâlnirile învăţătorului cu elevii într-un cadru deosebit de cel al sălii de clasă, îi 

oferă prilejul de a cunoaşte mai bine  educabilii şi de a acţiona pentru a transmite informaţii de cultură 

generală, de a cultiva o curiozitate benefică în rândul elevilor, în sensul descoperirii şi înţelegerii 

fenomenelor naturale, dar şi a relaţiilor interumane. Activităţile extracurriculare constituie ocazia de a forma 

personalitatea şcolarului mic. Constantin Cucoş arată în lucrarea Pedagogie, că “moralizarea fiinţei este una 

din sarcinile educaţiei dintotdeauna” şi că aceasta înseamnă “trecerea de la a urmări regulile promulgate de 

alţii, la stadiul autonomiei morale, la autoimpunerea unor reguli sau valori interioare”. 

Doina Mihalaşcu, în lucrarea “Curriculum.Instruire.Evaluare.”, constată o modificarea a priorităţilor 

în învăţământul actual, care “reflectă deschiderea finalităţilor educaţiei către climatul axiologic creat de 

schimbările în plan social”. În etapa actuală, orientarea prioritară a obiectivelor educaţionale este “spre 

formarea de atitudini, de capacităţi şi competenţe capabile să contribuie la formarea unei personalităţi 

autonome. În plan secund se plasează formarea priceperilor şi deprinderilor şi abia apoi regăsim asimilarea 

cunoştinţelor”. 

O activitate extracurriculară deosebit de benefică pentru elevi sub aspectul instrucţiei şi educaţiei 

este excursia, care, la rândul ei, poate constitui baza pentru alte acţiuni interesante. O excursie bine 

organizată poate avea un impact deosebit asupra elevilor. După ce se rezolvă problema mijlocului de 

transport şi achitarea sumei de bani necesară deplasării(cheltuielile pot veni dintr-o donaţie, sponsorizare sau 

contribuţia părinţilor), este necesar un instructaj al părinţilor şi al copiilor în legătură cu traseul, cu 

programul excursiei şi normele de securitate care trebuie respectate pe parcursul acesteia. O cerinţă 

importantă pe care trebuie să şi-o însuşească elevii când se organizează o excursie trebuie să fie cea legată 

de punctualitate, prezenţa la ora fixată în locul de întâlnire, pentru îmbarcarea în mijlocul de transport. 

Pentru ca toată excursia să se desfăşoare în bune condiţii este nevoie de o bună planificare a timpului, de 

stabilire a unor repere orare care trebuie respectate, ca să se poată atinge toate obiectivele. 

Direcţiile spre care am organizat cele mai multe excursii au fost spre Constanţa, Tulcea şi Bucureşti. 

Excursia este activitatea cea mai recomandată pentru o abordare transdisciplinară.  Este prilejul cel mai 
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potrivit de a asimila cunoştinţe de geografie legate de organizarea adminstrativ-teritorială a ţării(prin ce 

localităţi, judeţe trecem), ce forme de relief străbatem, pe lângă ce ape curgătoare sau stătătoare ne deplasăm 

etc. Le putem recomanda elevilor să-şi ia cu ei în excursie un carneţel şi un pix pentru a nota aceste 

informaţii, pe care apoi le putem folosi în orele de geografie sau putem organiza concursuri cu premii, unde 

copiii sunt solicitaţi să răspundă la unele întrebări despre ce au aflat pe parcursul excursiei. Putem să folosim 

pentru orele de matematică, când vorbim despre unităţile de măsură a timpului, a spaţiului, ce am aflat în 

timpul deplasării: distanţe dintre localităţi, în cât timp se parcurg 100 km, cât înseamnă pe teren 1000 m. 

O excursie este prilejul minunat de a participa la o lecţie de educaţie civică aplicată, chiar le spun 

elevilor că vor primi calificativ la această disciplină în funcţie de cum se vor comporta în microbuz, cum vor 

coborî sau vor urca în mijlocul de transport, cum se vor purta în sălile de spectacol, cum vor urmări 

explicaţiile ghizilor, cum vor colabora cu ceilalţi colegi, cum vor şti să dea o mână de ajutor atunci când este 

nevoie, cum vor păstra curăţenia în microbuz sau în locul destinat servitului gustării. Toate aceste deprinderi 

şi atitudini se regăsesc în conţinuturile disciplinei educaţie civică pentru clasele a III-a şi a IV-a. Insistând pe 

aceste aspecte, am observat că nu am avut probleme majore de comportament al elevilor în timpul călătoriei. 

Pentru a demonstra elevilor ce înseamnă un spectacol de calitate, faţă de unele producţii de nivel 

mediocru, pline de trivialităţi, transmise de unele televiziuni, este recomandabil să programăm în timpul 

unor excursii vizionarea unor spectacole de ţinută la Teatrul pentru Copii şi Tineret “Elpis” din Constanţa 

sau la Teatrul pentru Copii ‘Ion Creangă” din Bucureşti. În decursul timpului am vizionat împreună cu elevii 

spectacole de adevărată artă teatrală la aceste instituţii de cultură citate mai sus. Pentru ca elevii să 

urmărească cu atenţie spectacolele, le putem spune elevilor că, după revenirea în sala de clasă, vom avea în 

timpul unei ore de limba şi literatura română o dezbatere despre conţinutul acestui spectacol, despre jocul 

actoricesc, despre trăsăturile de caracter ale personajelor, despre învăţăturile poveştii, despre legătura cu 

realitatea şi cu alte situaţii de viaţă asemănătoare. 

De altfel, susţin cu tărie că nimic din ce se vede şi din ce se întâmplă în timpul unei excursii, nu 

trebuie să rămână doar o “amintire” de moment legată de acea zi, ci trebuie să aibă o continuitate şi o strânsă 

legătură cu ceea ce se face la clasă. Dacă ce am văzut şi am făcut în excursie, nu are o finalitate la nivelul 

clasei într-o evaluare, într-o dezbatere, într-un concurs, elevii nu vor putea beneficia pe deplin de acea zi cu 

multe noutăţi pentru ei. 

Spectacole de calitate pot fi urmărite şi la Circul “Globus” din Bucureşti unde decorurile şi actorii 

implicaţi, fie că este vorba de oameni sau de necuvântătoare, îi fascinează pe copii, care urmăresc 

reprezentaţiile cu sufletul la gură. Aceste spectacole cu artişti profesionişti au şi menirea de a fi o 

contrapondere la aşa-zisele spectacole de teatru sau circ prezentate prin localităţile mai mici, de unele trupe 

ambulante, de fapt nişte SRL-uri de apartament, care se numesc pretenţios teatru sau circ, care au ca actori 

câţiva “măscărici” şi ca recuzită 1-2 maimuţe. Mai oferă comision cadrelor didactice sau sponsorizări pentru 

şcoală din încasări, iar unii elevi, care nu au mai văzut altfel de spectacole, ajung să creadă că aceste 

reprezentaţii de calitate îndoielnică, pot fi artă adevărată. 

Un obiectiv important de vizitat în cursul unei excursii este muzeul. Pentru şcolarii mici pot fi de 

interes Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa, Muzeul de Istorie Naturală “Grigore 

Antipa” din Bucureşti, Muzeul “Deltei Dunării” şi Acvariul din Tulcea. Nu trebuie neglijate nici muzeele 

mai mici, care nu sunt de anvergură naţională, dar care au o mare importanţă pentru istoria locală, pe care 

elevii trebuie să o cunoască. O astfel de instituţie muzeală care prezintă în mod didactic aspecte ale vieţii 

oamenilor în neolitic, în antichitate, în perioada medievală, din zona Dobrogei, este Muzeul “Carsium” din 

Hârşova. Acest muzeu poate fi considerat unic în ţară, chiar şi în lume, pentru că a fost inaugurat de trei ori, 

în trei perioade diferite, în prezenţa a trei regi ai României: Carol I(1904), Ferdinand Întregitorul(1926) şi 

Mihai I(2006). Această unicitate, dincolo de mândria că a fost inaugurat în prezenţa Alteţelor Regale, 

reflectă o anumită discontinuitate în existenţa muzeului. 

Când se vizitează un muzeu trebuie să facem un instructaj elevilor înainte de a pleca în excursie. 

Şcolarii trebuie să ştie că într-un muzeu nu se ating exponatele, nu se vorbeşte tare, nu se aleargă, se citesc 

cu atenţie însemnările din dreptul fiecărei vitrine, se urmăresc explicaţiile învăţătorului şi ale ghidului, se 

notează în carneţel cele mai importante informaţii, se cumpără suveniruri fără să se creeze busculade. Şi o 

astfel de vizită la muzeu trebuie să aibă o finalitate în clasă, sub forma unui concurs de cultură generală, a 
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unei dezbateri despre ce am văzut în muzeu, precum şi organizarea unei expoziţii cu suvenirurile cumpărate 

sau din lucrările plastice realizate de elevi, inspirate de această vizită. 

În timpul unei excursii la Bucureşti nu trebuie ratată, mai ales pentru elevii de clasa a IV-a, 

participarea la lecţia de democraţie organizată de Centrul Educaţional de la Camera Deputaţilor şi vizitarea 

Palatului Parlamentului. Aici vor putea să înţeleagă mai bine conţinuturile de la disciplina educaţie civică 

despre stat şi instituţiile sale. Această vizită la Palatul Parlamentului se poate continua în clasă cu o masă 

rotundă cu tema ‘Cum funcţionează un stat democratic?”, după care, se pot organiza alegeri libere, 

democratice, cu vot universal, secret, direct, egal, pentru desemnarea responsabilului clasei, ca să exerseze 

ceea ce vor face când vor deveni cetăţeni cu drepturi electorale. 

Nu cred că trebuie trecute între obiectivele unei excursii vizite în localuri de tip fast-food, care, 

pentru a atrage cât mai mulţi clienţi, inclusiv pe cei mici, au şi unele spaţii de joacă pentru copii. O astfel de 

vizită poate să creeze satisfacţii efemere, dar să afecteze sănătatea elevilor prin meniurile servite, dar şi 

rezervele financiare, prin cheltuielile exagerate făcute în aceste localuri. De altfel, o lecţie de viaţă pentru 

şcolari, pe care o pot învăţa pe parcursul unei excursii, este cum să-şi drămuiască banii primiţi de la părinţi 

pentru a cumpăra lucruri cu adevărat necesare. 

Folosind pentru premii fondurile colectate cu prilejul tombolei “Din cămara bunicii”, organizate la 

nivelul claselor primare din şcoală, i-am solicitat pe elevi, ca, într-un interval de două săptămâni după 

efectuarea excursiei, pentru ca amintirile să fie încă proaspete, să scrie o compunere cu titlul “O excursie de 

neuitat”. Elevii care au scris compunerile cele mai valoroase au fost premiaţi, iar lucrările lor au fost expuse 

la panoul clasei, în cadrul secţiunii “Cele mai bune”. 

O activitate care stimulează la elevi patriotismul local şi trezeşte interesul pentru admirarea unor 

peisaje dunărene încântătoare este o vizită pe şantierele arheologice de la Tell şi Cetatea Carsium. Aceste 

şantiere arheologice oferă posibilitatea de face ore de istorie pe teren, despre perioada neolitică şi medievală, 

pe aceste locuri locuite neîntrerupt de peste 6500 de ani, dar şi de a admira nişte peisaje superbe, care pot fi 

apoi imortalizate în lucrări plastice. Le-am sugerat elevilor această posibilitate, iar când am revenit în clasă, 

în următoarea oră de educaţie plastică, am demarat concursul de pictură “Peisaj dunărean”. Pentru a mări 

interesul elevilor pentru concurs, am stabilit şi premii în obiecte, din cele oferite ca bonusuri de revista 

“Doxi”, la cumpărarea fiecărui număr. Din toate lucrările realizate în clasă am selectat pentru finală patru 

lucrări, care au fost apoi supuse votului tuturor elevilor, fără a se indica autorul planşei. Am constatat cu 

satisfacţie că aprecierile elevilor au coincis cu ale mele. Cele patru planşe răsplătite cu locurile I, II, III şi 

menţiune au fost expuse pe un panou special în clasă mai multe săptămâni. După această activitate, am 

constatat că a crescut interesul elevilor pentru istoria meleagurilor natale şi capacitatea lor de autoevaluare. 

Pentru a stimula atenţia elevilor la tot se petrece în jurul lor, dar şi de a afla informaţii interesante 

despre instrumentele folosite în meteorologie la măsurarea temperaturilor în aer şi în sol, a nivelului 

precipitaţiilor din zonă, a vitezei vânturilor, am programat o drumeţie urmată de o vizită la Staţia 

Meteorologică Hârşova. Le-am spus elevilor să fie atenţi pe tot timpul deplasării la diverse lucruri întâlnite 

şi la explicaţiile operatorului de la Staţia Meteorologică, pentru că, după revenirea în clasă, vom organiza un 

concurs “Cine ştie câştigă”, concurs dotat cu premii în bani, primiţi ca discount de la o editură, la care 

comandasem pentru clasă nişte auxiliare didactice Le-am recomandat copiilor să îşi ia un carneţel pentru a 

nota cele mai importante informaţii. Întrebările au fost formulate în scris, iar răspunsurile corecte ale elevilor 

trecute pe formularul de concurs au primit câte un punct. Au fost acordate premii pentru locurile I, II şi III. 

La finalul clasei a IV-a am organizat o excursie în judeţul Tulcea pentru a vizita Muzeul de Istorie şi 

Arheologie din Tulcea, Monumentul Independenţei, Muzeul “Deltei Dunării”, în interiorul căruia se găseşte 

şi un acvariu modern. Călătoria a continuat cu o deplasare până la Murighiol, de unde am plecat cu o 

ambarcaţiune spre Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, Aici este locul cel mai potrivit pentru ca elevii să 

înţeleagă importanţa protejării mediului înconjurător şi cum trebuie să se acţioneze în vederea salvării 

Planetei Albastre, de intervenţiile umane distructive. În acest cadru mirific, micii şcolari pot vedea 

splendoarea naturii şi cât de important este ca ea să rămână nealterată generaţiilor următoare. I-am invitat pe 

copii să facă poze pentru ca odată ajunşi acasă, să organizăm în clasă o expoziţie de fotografii, cu imagini 

din Delta Dunării. 

În ultima săptămână a clasei a IV-a, am organizat prin tragere la sorţi patru grupe din cei 20 de elevi 

ai clasei, le-am pus la dispoziţie câte un carton, pe care să realizeze un poster cu mesaj ecologic. Pentru a fi 
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cât mai covingători puteau să folosească ce materiale doresc: acuarele, carioci, creioane colorate, ilustraţii 

din reviste, informaţii de pe Internet, hârtie colorată, lipici etc. Am vrut să verific dacă la sfârşitul celor patru 

ani de şcoală petrecuţi împreună, elevii au căpătat deprinderile de a lucra în grup şi dacă pot transmite ceea 

ce au înţeles din expediţia făcută în Delta Dunării. Am constatat cu mulţumire că micii şcolari pot fi foarte 

bine sensibilizaţi în legătură cu aceste probleme de protecţie a mediului, au colaborat foarte bine în cadrul 

grupului, repartizându-şi sarcini, pe care să le îndeplinească cât mai bine. Au realizat nişte postere cu care ne 

putem mândri şi care sunt expuse pe holul şcolii. 

Consider că în condiţiile actuale este foarte importantă această educaţie în spiritul unui respect mai 

susţinut faţă de mediul înconjurător şi de a preveni greşelile făcute de oameni până acum în natură. Am 

organizat periodic cu elevii acţiuni de ecologizare a parcului din apropierea şcolii sau a zonei de pe malul 

Dunării. Am văzut de fiecare dată hărnicia elevilor în aceste acţiuni şi dezamăgirea lor când, după mai multe 

zile, locurile respective arătau ca înainte de a fi făcută curăţenia. În continuarea acestei idei am organizat şi 

distribuirea printre locuitorii oraşului de “fluturaşi”, concepuţi de elevi şi realizaţi la calculator, prin care îi 

invitau pe adulţi să fie mai grijulii cu natura. Am constatat că oamenii au reacţionat pozitiv la iniţiativa lor. 

Ar putea fi un semn încurajator că, impresionaţi de gestul copiilor, adulţii se vor gândi mai bine înainte de a 

arunca gunoaiele la întâmplare. 

Cu toate că societatea ne îndeamnă să fim nişte consumatori “înrăiţi”, nu trebuie să uităm de cei care 

au dificultăţi în a-şi procura bunurile de strictă necesitate.Din aceste activităţi extracurriculare elevii trebuie 

să înveţe cum să fie mai buni, mai solidari cu cei care sunt în dificultate, cum să facă bucurii celor năpăstuiţi 

de soartă. În ultima săptămână a semestrului I, din anul şcolar 2012-2013, am organizat o activitate 

caritabilă “Şi tu poţi fi Moş Crăciun” prin care am colectat obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte, jucării, 

dulciuri, produse alimentare, pe care le-am donat apoi copiilor din familiile mai nevoiaşe, mergând chiar la 

ei acasă. 

Desfăşurând astfel de activităţi cu elevii am avut satisfacţia să constat că şi-au modificat atitudinea 

faţă de şcoală, coeziunea grupului a crescut iar rezultatele lor şcolare s-au îmbunătăţit. Prin aceste acţiuni am 

încercat ca şcolarii să îşi autoimpună un cod de conduită bazat pe corectitudine în relaţiile cu ceilalţi, pe 

implicare în problemele civice şi pe respectarea valorilor general umane. 
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 ,,Se spune că popoarele care își uită tradiția sunt sortite pieirii. Lucrul acesta s-a verificat istoric. Și 

într-adevăr multe popoare vechi au pierit, multe împărății s-au spulberat, multe popoare au trecut peste 

aceste meleaguri, s-au năpustit cum se năpustesc puhoaiele năvalnice de apă după furtună și au pierit cum 

piere roua de soare și spuma de mare. Noi însă am rămas. Am rămas pentru că am păstrat cu sfințenie tot ce 

am moștenit de la străbuni și limba, și portul, și obiceiurile și credința, și țara, țara în care zac osemintele 

bunicilor și străbunicilor nostri, țara în care trăim și muncim, țara dintre Carpați, Dunare și mare.” 

                                                ( D. Gala ,,Din tradițiile populare dobrogene”) 
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 Suntem un popor cu o zestre de tradiții foarte bogată, care reprezintă formele noastre emblematice de 

cultură și spiritualitate, în care se cuprind deopotrivă valorile naționale cele mai înalte, constând din limbă, 

port, obiceiuri, literatură populară, artă, arhitectură tradițională ce ne integrează marilor civilizații ale lumii, 

dar ne și individualizează ca popor. 

 Trebuie știut ca unele dintre datinile strămoșești de peste an au dispărut, iar altele sunt pe cale de a fi 

date uitării și înlocuite cu împrumuturi străine ce nu ne aparțin.  

 De aceea, din dragoste pentru trecutul nostru nu prea îndepărtat față de cel al popoarelor mari, din 

respect pentru originea creștinismului nostru strămoșesc care ne-a plămădit și sădit pe aceste plaiuri, trebuie 

să păstrăm cu sfințenie aceste datini, pentru a dovedi că suntem buni români, știut fiind că ,, datinile, 

povestirile, muzica și poezia sunt arhivele popoarelor.” 

 Tradiția este cea care face legătura între trecut, prezent și viitor. Dacă nu o păstrăm ne vom pierde de 

rădăcina noastră, de trecut, de moșii și strămoșii noștri și vom rămâne niște vrejuri uscate. 

 Cu atât mai mult noi, cadrele didactice, avem un rol foarte important în menținerea și păstrarea 

acestei averi uriașe.  Avem datoria de a sensibiliza populația școlară la valorile perene ale civilizației 

populare românești precum și de a dezvolta talentul și aptitudinile celor care, cu pasiune, se apleacă asupra 

acestor valori. De asemenea, vom urmări dezvoltarea abilităților practice de a produce artă populară 

autentică și educarea în spiritul cunoașterii propriei identități culturale. 

 Trebuie sa găsim calea de a transmite din valorile autentice copiilor de toate vârstele pentru a-i 

familiariza cu tradițiile având în vedere amploarea pe care a luat-o propaganda unor tradiții și obiceiuri 

străine care tind să le înlocuiască pe cele autentice românești. 

 În situația in care timpul este atât de prețios și trebuie valorificat la maxim pentru parcurgerea 

programelor școlare, ține de măiestria cadrului didactic să găsească vreme în cadrul activităților 

extracuriculare sau opționale pentru a transmite elevilor din aceste datini și obiceiuri populare românești, de 

a stimula interesul copiilor pentru a descoperi valorile fundamentale care ne definesc. 

 Pentru aceasta, folosim materiale din natură, frunze, petale de flori, coji, semințe, fructe, legume, 

bucățele de blană, piele, sarmă, fire de ață, materiale textile, solzi de pește, oase, coarne de animale, fibre 

vegetale, care folosite cu îndemanare și pricepere se pot transforma în mici obiecte plăcute, accesorii, 

compoziții interesante, măști decorative, tablouri, felicitări. 

 Cu cât se lucrează mai mult cu aceste materiale care practic nu costă nimic, cu atât li se va dezvolta 

mai mult răbdarea, îndemânarea, atenția, spiritul de observație, gustul estetic, fantezia, obținând în final mici 

produse care se încadrează cerințelor actuale din punct de vedere funcțional, estetic, ecologic. 

 Mânuind materiale variate ca formă, mărime, culoare, așezandu-le în diferite poziții spațiale, 

tratându-le prin diferite tehnici simple, copiii vor gândi independent și vor folosi procedee variate de lucru, 

care vor duce în final la crearea unor lucrări originale, lipsite de monotonie și tipizare, conducand la 

dezvoltarea simțului estetic și creativ. 

 Este și concluzia la care au ajuns cercetătorii I.C.Cowan și G.D.Demons: ,,Copiii sunt creativi în 

mod natural și doar așteaptă atmosfera propice pentru a-și manifesta creativitatea.” 

 Modalitatea cea mai potrivită de a dezvolta dragostea și interesul pentru tradițiile și obiceiurile 

populare romanești pe de o parte și stimularea creativității pe de altă parte este de a valorifica resursa de 

timp din cadrul orelor de abilități practice. 

 În perioada în care se apropie plecarea iernii și primăvara este aproape, se poate valorifica bogăția de 

tradiții populare, obiceiuri și legende despre ghiocel. 

  Când Dumnezeu a făcut toate câte sunt pe pământ, le-a împodobit cu tot felul de culori frumoase. 

Când a făcut zăpada i-a zis să-și caute singură culoarea. Atunci zăpada s-a dus la iarbă și i-a cerut culoarea 

ei, dar nu a vrut să-i dea. L-a rugat apoi pe trandafir, dar nici acesta nu a vrut să o ajute. Nimeni nu i-a 

ascultat rugămintea. Tristă, zăpada a ajuns la ghiocel, și a început să-i povestească ce-a pățit. Ghiocelul s-a  

înduioșat de soarta zăpezii și i-a zis că dacă-i place culoarea sa, o împarte bucuros. Și pentru asta, drept 

răsplată, primăvara îi dă voie ghiocelului să-și scoată căpușorul primul din zăpadă. 

 Într-o altă legendă, se spune că Zâna Iarna a vrut să o cheme mai repede pe sora ei, Zâna Primăvara, 

să-i spună ceva important. L-a chemat pe Făurar și i-a poruncit să facă mulți clopoței, pe care să-i împrăștie 

peste tot, ca să-i audă Primăvara. Meșterul a îndeplinit pe dată porunca primită și a răspândit pe pamânt mii 

de clopoței de argint. Auzind clinchetele lor, Primăvara a pornit spre sora ei. Pe drum a văzut clopoțeii de 
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argint și pentru că i-au plăcut foarte mult i-a transformat în ghiocei, hotărând ca vor fi întotdeauna primii 

care vor înflori. 

În cadrul orelor de educație tehnologică, li se vor citi elevilor legende despre ghiocel. În 

cadrul acestei activități li se vor transmite copiilor și obiceiuri păstrate din bătrâni. Abia apoi se va 

încerca realizarea unor ghiocei, a unor tablouri, colaje având ca și temă centrală ghiocelul. (anexa 1) 

  De asemenea, se poate valorifica frumusețea legendei lui Alexie și multitudinea datinilor 

despre această zi. Sfântul Alexie este în data de 17 martie. În popor este numit ,,Alexie cel cald” sau ,,omul 

lui Dumnezeu”. Se crede în popor ca Alexie cel cald dezgheață pamântul, aduce căldură și vreme bună. Tot 

de Alexii se spune că se zbat pentru prima oară peștii în apă. Pescarii postesc toată ziua pentru a avea noroc 

la pescuit și rostesc următoarele versuri: Alexie, omul lui Dumnezeu, / Eu am venit la pârâu / Să prind un 

pește, / Să-l mănânc / Cum iese el din pârâu, /Iar tu să te rogi lui Dumnezeu / Totdeauna pentru mine / Să 

pot prinde pește bine. Aceasta este ziua in care conform tradiției populare ar trebui să cânte prima oara 

broaștele. Dacă broaștele vor cânta în această zi va fi o primăvarâ călduroasă și nu va mai ninge și nici nu va 

mai îngheța. Dacă gângăniile și rozătoarele ies înainte de Alexii, sau dacă broaștele vor cânta înainte de 

această zi, atunci se spune că va da înghețul ca să le închidă gura.  

 Mai este o legendă care ne povestește legătura între aceste obiceiuri si ziua sfântului Alexie. De la 

început gângăniile îi necăjeau tare mult pe oameni, că lui Dumnezeu i s-a făcut milă de aceștia. În Ziua 

Crucii vrând să-i mântuie le-a închis pe toate într-o cutie pe care i-a dat-o unui om pe nume Alexie care 

mergea spre mare. Dumnezeu l-a rugat să ia cutia și să o arunce în mare, dar fără să o deschidă. Alexie făcu 

întocmai, însă pe malul mării nu răbdă să nu o deschidă un pic. Și nu apucă bine a o deschide că toate 

gângăniile au sărit și s-au ascuns care pe unde au apucat în iarbă, în nisip, printre pietre, printre crăpăturile 

lemnului, unele chiar în adâncul mării. Dumnezeu, ca să-l pedepsească l-a făcut cocostârc ca să umble toată 

viața să prindă gângănii. 

 În cadrul orelor de educație tehnologica li se vor citi toate aceste datini copiilor inclusiv legenda. 

Apoi folosind tehnica decuparii, a lipirii și a colorării copiii vor primi câte o fișă (anexa 2). Ei vor decupa 

toate gângăniile, broaștele și cocostârcul și le vor lipi pe un carton colorat, apoi le vor colora cum își doresc. 

 Am oferit doar două exemple, dar practic sursa de inspirație este inepuizabilă, trebuie sa existe 

aplecare către aceste resurse. Păstrarea obiceiurilor strămoșești este în sarcina fiecăruia dintre noi,  de aceea 

este important să încercăm să oferim copiilor tot ce e mai frumos și mai valoros din acest domeniu, pentru a 

le incita curiozitatea și dorința de a descoperi din ce în ce mai multe taine ale tezaurului nostru folcloric.  
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"Un singur plan iscusit biruie multe mâini."   

                                                                ( Plutarh) 

 

Activităţile extraşcolare, în general au cel mai larg caracter inderdisciplinar, oferă cele mai eficiente 

modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deorece sunt factorii educativi cei mai 

apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, 

vizite, vizionări de filme sau spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată 

situaţiei, declanşează anumite sentimente. O mai mare contribuţie însă în dezvoltarea personalităţii copilului 

o au activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul 

realizat de acesta. 

Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire 

şi dăruire, la astfel de activităţi.Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi 

soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul 

copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

Aceste activităţi  contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea 

înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. 

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 extraşcolare 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. 

Activităţile extracurriculare se caracterizează prin următoarele trăsături: 

- au un caracter facultativ, în funcţie de preferinţele copiilor; 

- se bazează pe iniţiativa organizatorică a copiilor; 

- asigură o învăţare implicită, practică,transdisciplinară; 

- au cel mai adesea caracterul unor activităţi de grup; 

- au un puternic colorit afectiv; 

- sunt autentice, bazate pe experienţa trăită a copiilor. 

Educaţia extracurriculară îndeplineşte anumite funcţii specifice: 

- funcţia de petrecere a timpului liber; 

 -funcţia social-integrativă, prin relaţiile interpersonale şi de grup pe care le prilejuiesc, cultivând 

solidaritatea şi cooperarea; 

- funcţia formativă atât pe plancognitiv şi operaţional, cât mai ales pe planul interiorizării valorilor morale, 

estetice şi spirituale; 

- funcţia vocaţională, făcând posibilă relevarea şi dezvoltarea aptitudinilor personale ale elevilor. 

Aceste activităţi desfăşurate fie în şcoală, fie în diferite organizaţii de copii, presupun situaţii de grup, 

chiar dacă în desfăşurarea lor fiecare elev îşi trăieşte propria sa situaţie personală. Ele presupun o activitate 

comună, cu ţeluri comune, ceea ce nu exclude ca fiecare elev să aibă sarcini individuale în realizarea acestor 

scopuri. Relaţiile sociale dintre copii devin mai bogate şi mai variate decât în cadrul lecţiilor. În acelaşi timp 

se lărgesc relaţiile cu mediul înconjurător, cu comunitatea locală.  
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Ele pot fi bazate pe libera alegere a copiilor, pe dorinţele şi interesele lor deoarece sunt desfăşurate în 

timpul liber. Deşi au caracter opţional, copiii participând la ele de bună voie, rolul educatorului nu este  

eliminat. Acesta trebuie să dea dovadă de măiestrie pedagogică. Una este să impui copilului să ajute, de 

exemplu, nişte bătrâni, şi altceva este să le sugerezi să aducă bucurie unor bătrâni dintr-un azil, pregătindu-le 

un program artistic, mărţişoare sau să-i sensibilizezi, până la a-i face să propună ei singuri această activitate 

În situaţiile din cadrul extracurricular se învaţă, dar altfel decât în cadrul şcolar. Este o învăţare 

implicită, decurgând din experienţa trăită direct. Are un caracter practic, operaţional şi interdisciplinar. Ea 

nu se supune învăţării curriculare. Putem afirma că situaţiile educative extracurriculare au o valenţă 

formativă, servind dezvoltării copiilor atât sub aspect cognitiv, lărgind orizontul lor de cunoaştere şi 

îmbogăţindu-l cultural, cât şi sub aspectul formării lor morale şi spirituale. Nu este o repetare a ceea ce se 

face la orele de clasă, ci o întregire a ei prin experienţele noi de viaţă.  

Activităţile extracurriculare pot antrena elevi din mai multe clase sau chiar şcoli şi din alte oraşe. 

Prezenţa nefiind obligatorie, oferă elevilor destindere, recreere, voie bună, satisfacţia vieţii de grup, 

afirmarea şi recunoaşterea aptitudinilor. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează 

sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în 

care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori 

acţionează, pozitiv. Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate 

selectiv – constituie 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. 

Spectacolele  constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 

cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 

cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de 

impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului sau nu, asupra 

dezvoltării elevilor.Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă într-o lume dominată de mass media şi ne 

referim la televizor , calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor 

noştri în nişte persoane incapabile de a se controla comportamental , emoţional şi mai presus de toate slabi 

dezvoltaţi intelectual.  

Se ştie ca începand de la cea mai fragedă vârstă , copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i 

în 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, colonii.În cadrul 

activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieţii sociale , copiii se confruntă cu realitatea si percep activ, 

prin acţiuni directe obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viata în aer 

liber, în cadrul acţiunilor turistice, şcolarii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste faţă  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 educaţie plastică  , iar materialele pe care le 

culeg , sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară mică, copiii sunt foarte 

receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest sens 

.Noi cadrele didactice trebuie să oferim în mod gradat , în acord cu particularităţile de vârstă , cunoştinţe 

ştiinţifice , să organizăm activităţi educative privind protejarea mediului înconjurător. Excursiile sunt 

activităţile cele mai agreate de elevi, copiii nu participă pasiv; receptează activ chiar şi situaţiile neprevăzute 

şi ulterior fructifică ceea ce au perceput. 

Serbările şcolare reprezintă o modalitate eficientă de cultivare a capacităţilor de vorbire şi 

înclinărilor artistice ale copiilor. Stimularea şi exersarea memoriei constitue obiective importante care se 

realizează prin intermediul serbării..Iintervenţia la momentul oportun cu rolul pe care îl are de îndeplinit 

fiecare copil şi susţinută de aportul afectiv, contribuie la mărirea stabilităţii atenţiei, iar cu timpul sporeşte 

capacitatea de rezistenţă la efort. 
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Concursurile pe diferite teme: istorice, literare, creaţii artistice şi plastice, istorice, sportive 

actualizează cunoştinţele doândite dar dezvoltă şi spiritulde competiţie şi în unele cazuri munca în echipă. 

Se ştie că sunt activităţi prilejuite de însemnătatea momentelor istorice, care celebrează oameni din 

cultura şi arta românească , datini şi obiceiuri tradiţionale zonale sau religioase.  

Este de menţionat faptul că la aceste activităţi participă membri ai comunităţii locale care pot fi 

invitaţi sau  fac donaţii şi sponsorizări.   

Ca noutate sărbătarea cel 100 de zile de şcoală organizată în alternativa "Step by step" , am preluat-o 

cu succes deoarece aceasta are ca scop prezentarea unor colecţii din 100 de obiecte şi elevii sunt dornici să 

arate colegilor ceea ce au colecţionat de-alungul timpului părinţii şi bunicii. 

Părinţii elevilor de asemenea se implică în organizarea şi desfăşurarea activităţilor. 

 Activităţile educative bine echilibrate , bine motivate şi mai ales bine organizate oferă posibilitatea 

valorificării acumulărilor elevului pe parcursul întregului ciclu de pregătire sau unele dintre acestea pot avea 

ecou în sufletul lor toată viaţa. 

Aceste activităţi generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă simţul responsabilităţii şi 

statornicesc o atitudine justă faţă de colectiv şi faţă de scopurile urmărite. 

Activităţile extracurriculare creează un cadru optim de formare a unei personalităţi complete şi 

complexe, deoarece valorifică aptitudinile, încurajează competenţa, antrenează copiii în abordarea unor teme 

bazate pe iniţiativă, creativitate şi fac apel la exerciţiul comunicării, relaţionării, implicându-i totodată în 

responsabilităţi. 
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PROIECT EDUCAŢIONAL 

"Simboluri şi tradiţii pascale" 

 

 

Prof.înv.primar AGIGHIOLEANU AURELIA 

Şcoala Gimnazială NR.7 "Remus Opreanu" Constanţa 

 

"Educaţia nu îl creează pe om , 

Ea îl ajută să se creeze." – Debesse –  

 

Denumirea proiectului: 

 

"Simboluri şi tradiţii pascale" 

Argument: 

În realizarea acestui proiect am pornit de la dorinţa de a insufla elevilor poate cel mai de preţ lucru 

pe care îl moşteneşte o naţiune şi anume tradiţia. 

Tradiţia este ghidul nostru, care din cele mai vechi timpuri ne ajută să descoperim valori precum 

hărnicia, adevărul şi virtutea. 

Credem că fiecare copil trebuie să cunoască tradiţia poporului său, pentru a şti de unde îşi are 

rădăcinile, pentru ca să descopere frumuseţile acestora. 

Frumosul sensibilizează elevii şi trezeşte în ei sentimente, imagini inedite, plăcere, acesta fiind văzut 

şi perceput în moduri diferite. 

Scopul proiectului : 

       Promovarea valorilor tradiţionale strămoşeşti, dezvoltarea parteneritului cu familia, stabilirea unor 

relaţii de prietenie între elevi şi dezvoltarea spiritului de colaborare în vederea realizării unor sarcini date. 

Obiective operaţionale: 

- să specifice semnificaţia sărbătorii religioase; 

- să descrie tradiţii specifice;  

- să enumere simboluri pascale; 

- să realizeze o expoziţie din materiale colectate din diverse surse; 

- să descrie în cuvinte proprii caracteristici ale exponatelor din Muzeul de etnografie şi artă populară; 

- să coasă semnul "cruciuliţa" pentru realizarea unui produs util; 

- să încondeieze ouă; 

- să realizeze o compoziţie plastică cu subiect dat. 

Grup ţintă: 

- elevii clasei ID de la Scoala Gimnazială Nr.7 "Remus Opreanu" 

- părinţii şi bunicii elevilor 

Resurse :  

a) Umane :  director, cadre didactice, elevi, familiile, reprezentanţi ai comunităţii 

b) Materiale :   materiale pentru lucrări practice, diplome, fotografii , CD-uri. 

c) Financiare :   sume diferite pentru cheltuieli de transport suportat de Comitetul de părinţi al clasei. 

Durata: 

1 aprilie – 05 mai 2013 
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Activităţi:  

 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR 

derulate în cadrul PROIECTULUI  EDUCAŢIONAL 

“Simboluri şi tradiţii pascale” 

 

Nr.crt. ACTIVITATE perioada formă de 

organizare 

locaţie 

1 „Să aflăm !”  

-prezentarea simbolurilor şi a tradiţiilor 

pascale 

 

 aprilie 

2013 

 

 

"masă 

rotundă" 

Sala de 

clasă 

 

 

2 „La muzeu” 

-vizită la muzeul de etnografie şi artă 

populară 

 

 aprilie 

2013 

 

 

vizită Muzeul 

de 

etnografie 

şi artă 

populară 

3  „De la bunici” 

-expoziţie de obiecte populare culese de 

la bunici, străbunici, săteni din diferite 

localităţi 

  

 aprilie 

2013 

expoziţie Sala 

amfiteatru 

4 Motivul românesc "cruciuliţa" 

-semnul de carte –model repetitiv cu 

motive tradiţionale româneşti 

 

Aprilie  

2013 

 activitate 

practică 

Sala de 

clasă 

5 „În atelier” 

-confecţionarea de obiecte pentru 

decorarea ambientului şi a mesei 

tradiţionale de Paşte 

 

 aprilie 

2013 

 

 

 

atelier Sala de 

clasă  

 

 

6 "Floriile" 

-datini şi obiceiuri despre Florii 

 

aprilie "masă 

rotundă" 

Sla de 

clasă 

7 "Oul buclucaş" 

-compoziţie colaj  

"Ouă roşii” 

-încondeierea ouălor 

 

 aprilie 

2013 

 

atelier Sala de 

clasă 

Rezultate aşteptate: 

- Dezvoltarea sentimentelor de respect şi apreciere a valorilor tradiţionale 

- Receptarea frumosului din arta populară 

- Implicarea comunităţii şi a familiilor copiilor  

- Creşterea calităţii procesului de învăţământ prin realizarea unor teme activ-participative 

Modalităţi de monitorizare şi evaluare: 

- Acordarea de diplome pentru realizarea lucrărilor 

- Fotografii de la activităţi 

- Portofoliul  

Diseminare: 

- întâlniri cu părinţii elevilor 

- întâlniri cu reprezentanţi ai comunităţii locale 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR NON-FORMALE 

 ÎN DEZVOLTAREA CULTURALĂ A ELEVILOR 

 - MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE ROMÂNEŞTI , 

ŢESĂTURI ŞI CUSĂTURI 

 

 

Prof. ALEXANDRA VIDU  

Liceul Teoretic „Jean Monnet” 

Prof. ŞTEFANIA PAVEL 

Liceul Teoretic „Jean Monnet” 

 

 

Prin conţinutul lor toate obiectele de învăţământ oferă posibilităţi multiple de cunoaştere a patriei, ca 

mediu geografic, politic, social şi cultural. Valorificarea acestui conţinut în vederea educării patriotice şi 

estetice a elevilor se realizează diferenţiat de la un obiect la altul.  

Activităţile extracurriculare adâncesc şi întregesc procesul de învăţământ , oferind totodată, 

posibilităţi suplimentare de acţiune şi manifestare, de exersare a conduitei patriotice şi implicit de 

îmbogăţire a cunoştinţelor şi de consolidare a convingerilor.  

În categoria acestor activităţi se înscriu şi vizitele la muzee şi la 

atelierele de creaţie.  

Valenţele formative ale acestor activităţi se extind asupra tuturor 

componentelor conştiinţei şi conduitei patriotice a sentimentelor şi 

convingerilor estetice, îmbogăţind sfera informaţională , declanşând 

trăiri afective deosebite.  

Vizitele la muzee au un rol activ în formarea personalităţii 

elevilor atât sub aspect cognitiv, emoţional şi moral cetăţenesc. 

Prin colaborarea muzeu - şcoală se urmăresc şi alte obiective 

cum ar fi: salvarea şi ocrotirea monumentelor (arheologice, etnografice, 

artistice şi naturale) de distrugerile provocate de peisajul rural şi urban 

în condiţiile dezvoltării economiei moderne; prevenirea vandalismului 

şi a furturilor din muzee printr-o educaţie adecvată.  

În reliefarea identităţii unui popor, veşmântul constituie 

emblema sa de recunoaştere marcă a apartenenţei la un anumit spaţiu 

cultural pe care îl identifică şi îl defineşte, un semn distinctiv având, 

alături de limbă, obiceiuri şi tradiţii , un rol deosebit de important în 

evidenţierea coordonatelor fundamentale ale specificului etnic.  

 Textilele au jucat un rol deosebit în cadrul diferitelor civilizaţii, ele având şi o anumită semnificaţie 

socială sau religioasă. 

 Încă din paleolitic, oamenii au utilizat diverse materii prime textile pentru a-şi rezolva problemele 

legate de climatul rece, de procurarea hranei şi de realizarea unui adăpost. 

 Plantele care au stat la baza obţinerii produselor textile au fost inul, cânepa, bumbacul şi alfa. 

 Despre lână, istoria arată că oaia a fost domesticită în nord-estul Irak-ului, în jurul anului 7000 î.Hr. 

La început oaia a fost crescută pentru carne şi lapte, iar mai târziu şi pentru lână. 

Mătasea a fost descoperită în China în anul 3000 î.Hr. 

Cercetările efectuate până acum nu au arătat cu precizie timpul şi spaţiile în care s-au realizat primele 

tehnologii textile. 

Se consideră că răsucirea, împletirea şi coaserea au fost primele operaţii legate de realizarea 

produselor textile, cunoscute în preistorie. 

Răsucirea materialelor fibroase pentru obţinerea funiilor şi împletirea lianelor, nuielelor, coşurilor, 

realizarea gardurilor şi a capcanelor pentru vânat, îmbinarea bucăţilor de blană prin coaserea cu fâşii din 

piele subţire sau cu tendoane, au fost practicate înaintea toarcerii fibrelor textile. 

Realizarea textilelor reprezintă un meşteşug a cărui evoluţie a avut loc pe parcursul a mii de ani. 
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Prin răsucirea benzilor de materiale fibroase vegetale a 

fost posibilă realizarea primelor funii şi şnururi răsucite. 

În vestul Franţei, în grota Lascaux, au fost descoperite 

fragmente de funii datând de 17.000 ani; în Israel s-au descoperit 

fragmente de funii datând cu 19.000 ani în urmă. Unele statuete 

descoperite în Austria (24.000-22.000 ani în urmă) fac dovada 

existenţei corzilor răsucite având în zona capului o structură 

formată din şuviţe împletite dispuse concentric. 

,,Toarcerea”firelor se realizează, într-o primă etapă, 

utilizând doar degetele pentru a extrage fibrele din materialul 

fibros sub forma unor şuviţe sau benzi. Acestea erau apoi 

răsucite folosind adesea, ca suprafaţă de sprijin, coapsa 

piciorului. Procesul a fost foarte lent până când s-a inventat 

fusul. La început fusul a fost realizat din os, fildeş şi în final din lemn. 

,,Ţeserea”: în preistorie, oamenii împleteau diverse materiale pentru a realiza rogojini, coşuri, 

garduri, capcane etc. 

Materialele utilizate erau procurate din mediul înconjurător: mănunchiuri de iarbă, trestie, rădăcini, 

nuiele. Această tehnică de ţesere (peste – pe dedesubt – peste) a fost folosită până mai târziu când s-au 

descoperit primele materii textile (fire). 

Spre deosebire de împletiturile realizate din materiale vegetale, ţăsăturile erau constituite din fire. 

Firele au fost transformate în ţesături cu ajutorul dispozitivului de ţesut (războiul de ţesut). 

Ţesătura este un produs textil obţinut în războiul de ţesut  prin încrucişarea firelor de urzeală cu cele 

de bătătură. Atât firele de bătătură cât şi cele de urzeală folosite în războiul de ţesut, sunt caracterizate prin 

lungime mare şi flexibilitate ridicată. 

După nivelul tehnic, utilajele de ţesere se împart în războaie manuale de ţesut, maşini de ţesut 

mecanice şi maşini de ţesut automate. 

Războiul de ţesut în mai toate regiunile ţării noastre are la bază un schelet lemnos, lucrat din lemn de 

tei, salcâm, sau brad cioplit şi fasonat. 

Războiul de ţesut este un mecanism complex alcătuit din două picioare laterale, care prezintă câte 

trei stâlpi ce susţin la rândul lor două suluri, două iţe şi vatale, care sunt suspendate cu sfoară trecută prin doi 

căluţi. Urzeala se desfăşoară de pe sulul din spate pe cel din faţă şi este menţinută întinsă de un mecanism 

(scândură gradată), cordenei şi slobozitor. Iţele 

sunt antrenate de patru tălpici dispuse pe podea şi 

suspendate prin legături cu sfoară. 

Înainte de ţesere, firele se vopsesc de către 

femeile bine cunoscătoare în tehnica vopsirii 

vegetale. Ele folosesc flori, rădăcini, buruieni, 

coajă de copac, ceapă, combinate cu leşie sau 

piatră vânătă. Uscarea firelor se face la soare. 

În războiul de ţesut se ţes: cergi, păretare, 

tăicele, ştergare, ţoale de coade, sumane, gube, 

marame etc. 

Cele mai întâlnite motive pe câmpurile de 

ţesături sunt: chepţenii, coarnele berbecului, 

creanga şi florile. 

Războiul de ţesut este montat de bărbat, 

iarna în camera destinată ţeserii şi vara în şopron. 

 În trecut femeile dibace în arta acestui 

meşteşug, lucrau la lampă. În prezent, munca acestor păstrători de frumos este uşurată de prezenţa luminii 

electrice. 

Ţesutul şi torsul sunt obiceiuri la care femeile din zonele încărcate de tradiţie (Maramureş, Bucovina, 

Vrancea, nordul Olteniei), iau parte cu mare dăruire şi bucurie. 
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COSTUMUL ROMÂNESC 

Costumul românesc, ca şi întreaga artă populară (arhitectură, crestături în lemn, ceramică etc.) s-a 

născut şi a dăinuit pe teritoriul ţării noastre din cele mai vechi timpuri. Istoria ne arată că dacii erau 

îmbrăcaţi la fel cu ţăranii noştri de la munte. Mărturii despre originea portului românesc se văd pe Columna 

lui Traian şi pe monumentul de la Adamclisi. În zugrăveala de pe biserici se văd ţărani îmbrăcaţi în 

costumul vechi românesc (Episcopia de la Râmnicu Vâlcea pe a cărei intrare se vede o fecioară în ie, scoarţe 

şi poale). Picturile lui Nicolae Grigorescu, Gh. Tătărescu zugrăvesc ţărani şi ţărănci în costum popular plin 

de pitoresc şi de prospeţime. 

Costumul popular de pe întreg teritoriul ţării prezintă o impresionantă unitate stilistică la care se 

adaugă o mare bogăţie de forme şi culori. 

Materia primă este lâna, inul, cânepa, bumbacul, borangicul şi mătasea 

vegetală. 

Până la apariţia coloranţilor industriali, ţăranca folosea vopsitul vegetal. 

Acesta consta în fierberea plantelor (flori, frunze, coajă de copac), la care se 

adaugă oţet, sare, piatră acră, zeamă de varză, calaican. Culoarea neagră se 

obţine din calaican şi coajă de arin, cafeniu închis se prepară din coaja de nucă 

verde în combinaţie cu funingine , oţet sau cu flori de varză. Galbenul se 

obţine din ,,laptele cucului” şi calaican, roşu deschis din coajă de măr pădureţ 

şi calaican. Adăugând cenuşă şi piatră acră se obţine roşu mai închis. 

Cenusiul vânăt se obţine din coajă de mesteacăn, tărâţe de grâu, sare şi 

calaican. Albastru se obţine din flori de liliac, viorele, brânduşe de toamnă care 

se amestecă cu ,,usuc” (grăsime din lâna oii), calaican şi usturoi. Bej ,,stricat” 

se obţine din frunze de ceapă. 

Pentru confecţionarea costumului românesc sunt necesare mai multe cunoştinţe tehnice: croiala, 

realizarea punctelor de bază (,,înaintea acului”, ,,tighelul”, ,,crucea”, ,,tivul”). 

Câmpurile ornamentale de pe costumul românesc reprezintă o adevărată creaţie de artă. Unitatea 

compoziţională este redată de creatoarea populară folosind tehnici ale punctului: punctul bătrânesc, butucul, 

brânelul, ciocănele, guriţa păpuşii, drug, festonul, dintele, încreţul, mofturi, creţ simplu, creţul pielea găinii, 

creţul creasta puiului, creţul în stâlpi, creţul în codri, creţul în Gorj, creţul de Maramureş, păianjenul, cheiţa 

purcel, cheiţa încrucişată, cheiţa ciocănele. 

La ornamentarea costumului popular românesc persistă motive 

plastice vechi cum ar fi: rombul, cercul, zigzagul, triunghiul, steaua. 

Costumul tradiţional femeiesc cuprinde în general următoarele piese: 

ştergarul, marama, basmaua, tulpanul, vălitoarea, cămaşa dreaptă, cămaşa 

încreţită la gât, catrinţa, opregul, şorţul, fotă şi vâlnicul. 

Principalele piese ale costumuui populat bărbătesc sunt: căciula, 

pălăria, cămaşa dreaptă, cămaşa scurtă, cămaşa cu barburi, cămaşa plată şi 

pantalonul. 

În structura ansamblului vestimentar apar şi diferite podoabe; la 

femei - salbele, podoabele din bani, şiraguri de mărgele, lăiţarul; la bărbaţi - 

curele late din piele, panglici de mătase, ciuciri multicolori, flori naturale şi 

artificiale, pene de păun şi fazan. 

Piesele comune portului femeiesc şi bărbătesc sunt brâiele, betele, 

cordoanele, obielele, cioarecii, opinca, sumanul, pieptarele, cojoacele, 

trăistuţă ş.a. 

În decursul vremii s-au dezvoltat tipuri de costum legate de anumite 

locuri ce-au format în Evul Mediu aşa-numitele ,,ţări”: Ţara Loviştei, Ţara 

Zarandului, Ţara Haţegului, Ţara Făgăraşului, Ţara Maramureşului, Ţara Oaşului etc. 

Portul românesc este o expresie a geniului poporului nostru din cele mai vechi timpuri până astăzi, el 

oglindind continuitatea şi vechimea noastră pe aceste meleaguri. Noi, părinţii şi educatorii suntem chemaţi 

să cultivăm în rândurile elevilor dragostea pentru cunoaşterea costumului românesc, în forma cea adevărată, 
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să contribuim la păstrarea lui. Frumuseţea costumului românesc este un merit artistic al poporului nostru, o 

mândrie care a trecut de mult de hotarele patriei. 

 

ŞTIAŢI CĂ... 

*Acul de cusut cu ureche a apărut acum 17000 ani î. Hr. în 

zona de vest a Europei. Într-o arie cultural-geografică ce a 

cuprins Asia şi ţara noastră, acul datează de-acum 16000-

10000 ani î.Hr. La început, osul s-a dovedit a fi un material care a 

servit drept ac. Pe teritoriul României, cal mai vechi ac de cusut s-a 

descoperit la Dubova ,,Curima Turcului”, Mehedinţi. 

*Pe muntele Găina din Apuseni, se organizează 

începând cu 1816, în cea mai apropiată duminică de 20 iulie (Sf. 

Ilie), renumitul ,,Târg de fete” la care participanţii îşi poartă cu 

mândrie straiele populare – adevărate opere de artă. 

*În Maramureş, fiecare moroşan deţine un costum 

tradiţional. Nu doar bătrânii îmbracă acest costum ci şi copiii. 

*Şervetul constituie o piesă de ceremonial deoarece era şi este folosit ca piesă de schimb la nuntă şi 

înmormântare. La nuntă, mirii primesc cadou un şervet pe care-l păstrează până când unul dintre ei 

(bărbatul sau femeia) trece în nefiinţă; cel rămas în viaţă taie şervetul în două şi jumătate îl pune în 

coşciug, iar cealaltă jumătate o păstrează pentru a nu întrerupe legătura oferită de taina căsătoriei. 
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Elevii Liceului Teoretic Jean Monnet s-au familiarizat cu moştenirea culturală legată de 

ţesături şi cusături în cadrul Proiectului interjudeţean “Pe urmele tradiţiei – Micii meşteri 

mari”. 

Prin vizitele făcute la atelierele de ţesut din Pietroşani( jud.Argeş)  la cele din Mărginimea 

Sibiului( jud.Sibiu)si Muzeul Satului Bucuresti micii iubitori de artă şi-au însuşit cunoştinţe de 

bază legate de arta populară românească.  
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SĂ VALORIFICĂM TALENTUL COPIILOR! 

 

 

Profesor pentru învăţământul primar PETRONELA-VALI  SLAVU 

Şcoala Gimnazială Nr. 4 Vulcan, jud. Hunedoara 

 

 

Clasa pregătitoare, marea provocare la care au fost supuşi dascălii, părinţii şi copiii, aduce, printre 

alte noutăţi, o disciplină nouă, cu caracter obligatoriu: Dezvoltare personală. Această disciplină urmăreşte 

dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere, cultivarea respectului faţă de sine şi faţă de semeni, exprimarea 

propriilor interese, trăiri, aptitudini sau abilităţi, reprezentând un prim pas în pregătirea copilului pentru 

viaţă. 

În cadrul orelor de dezvoltare personală, mi-am propus depistarea potenţialului fiecărui copil, a 

resurselor proprii, atât de necesare pentru a deveni o persoană independentă şi creativă. Încă de la prima 

întâlnire cu micuţii mei, am aflat, în mare, care le sunt pasiunile, plăcerile. Ulterior, s-a conturat tot mai clar 

tabloul unei clase cu elevi talentaţi în diverse domenii. Şi surprizele continuă să curgă, în continuare. 

Este prea devreme să-mi dau seama câţi dintre elevii mei vor avea înclinaţii literare, ca învăţătoarea 

lor, membră a Uniunii Epigramiştilor din România. Dar sunt convinsă că mulţi dintre ei vor putea excela în 

diferite domenii artistice. Pentru că programa şcolară îmi permite să vin cu modificări, în funcţie de nevoile 

grupului, am în vedere punerea în evidenţă a talentelor elevilor, dar şi a rezultatelor remarcabile ale acestora, 

obţinute în cadrul unor activităţi extracurriculare, desfăşurate în cercuri şcolare, ansambluri artistice sau 

formaţii de dans. 

Sabrina face parte din «pepiniera» grupului folcloric «Doruleţ», grup care tocmai a împlinit zece ani 

de activitate. Din acelaşi grup, a făcut parte, până nu demult, şi Andra. Pregătiţi de colega mea, doamna 

profesoară Doina Bughe, copiii din «Doruleţ» au fost, de nenumărate ori, mesagerii folclorului local, în ţară 

şi peste hotare. 

Raul frecventează  grupul «Vivace Kids», unde a învăţat tainele dansului hip hop. A avut ocazia, 

până acum, să urce de câteva ori pe scenă, alături de colegii săi dansatori. 

Bianca este acrobata noastră. Practică gimnastica aerobică, la Clubul Copiilor şi Elevilor din 

Petroşani. A obţinut deja multe premii, la competiţii importante, la probele de individual, trio sau grup. Nu 

este uşor pentru un copil de şase ani să se deplaseze de la Vulcan la Petroşani, de trei ori pe săptămână, la 

antrenamente. E obositor, dar oboseala este uitată când la gâtul ei atârnă o nouă medalie. Urmând exemplul 

Biancăi, Oana, s-a înscris şi ea la acelaşi club, pentru a practica gimnastica aerobică.  

Având o clasă cu atâtea talente, urmăresc valorificarea abilităţilor acestor copii şi utilizarea lor în 

context şcolar. În cadrul întâlnirilor de dimineaţă, micii mei artişti împărtăşesc cu colegii bucuria reuşitei. 

Povestesc amănunte din timpul spectacolelor sau competiţiilor, prezintă în faţa grupului diplome, fotografii, 

medalii. În faţa atâtor copii valoroşi nici eu nu pot sta nepăsătoare. Astfel, mediatizez rezultatele lor, de câte 

ori am ocazia, publicând articole pe internet sau în ziarul local, unde sunt colaboratoare permanentă. În sala 

de clasă, am amenajat un loc unde lipim articole, copii după diplome, fotografii, reunite sub titlul «Ne 

mândrim cu voi!». Am creat centre de interes (muzică, dans, gimnastică), avându-i lideri şi modele pe aceşti 

copii talentaţi. În viitor, intenţionez realizarea unui album şi organizarea concursului «Copiii au talent».   

La serbarea de Crăciun, la distribuirea rolurilor, am avut în vedere valorificarea talentelor fiecărui 

copil. Astfel, Sabrina a fost o păpuşă care ştie să colinde, Raul – unul dintre piticii Albei ca Zăpada, dar nu 

unul oarecare, ci dansator de hip hop. Bianca a fost o veveriţă care face acrobaţii prin crenguţe. Versurile au 

fost create de mine, special pentru ei: 

Veveriţa: Cum, nu mă ştiţi? Bianca, veveriţa. 

                Eu, în pădure, sunt recunoscută, 

                Ca o gimnastă mare, ne’ntrecută. 

                Vedeţi ce exerciţii ştiu să fac? 

Vulpea:   O veveriţă! Cred că-i vin de hac! 

                Eu sunt Aida, vulpea, draga mea, 

                Şi-s cea mai mare-admiratoare-a ta. 
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                O, acrobato, cât ţi-ar fi de greu 

                Să faci o săritură-n sacul meu? 

Veveriţa: Vulpiţo dragă, ce vicleană eşti!  

                Ia, fugi de-aici, că nu mă păcăleşti ! 

.......................................................................... 

Piticul 7: Hei, Veveriţo, am văzut că faci 

                Gimnastică, acolo, prin copaci,     

                Acrobaţie, în pădurea mare. 

Veveriţa: Desigur, să v-arăt ce sunt în stare! 

Piticul 7:  Să vă prezint şi eu un dans hip hop! 

                 Ştiu să mă mişc frumos, să stau în cap... 

Vulpea :   De m-aş pricepe să dansez aşa,  

                 Nu ar fi vai şi-amar de coada mea, 

                 Când merg în sat să «cumpăr» o răţuşcă 

                 Şi se trezeşte Azorel, din cuşcă. 

                 Mă-nveţi, te rog frumos, cum să dansez, 

                 Ca pe-Azorel să-l impresionez ?  

.................................................................................. 

Punând, astfel, în valoare talentele acestor elevi, i-am impulsionat şi pe colegii lor să-şi dorească să-

şi încerce puterile. Pentru că toţi copiii sunt speciali, urmăresc descoperirea posibilităţilor de a se afirma, de 

a-şi manifesta creativitatea, iar în acest scop adaptez demersul didactic la particularităţile elevilor. Le ofer 

oportunităţi de joc şi de învăţare, în care să-şi pună în evidenţă propriile aptitudini. Aceste jocuri sunt alese 

în funcţie de resursele materiale şi de spacificul local. Competenţele descoperite şi exersate la orele de 

dezvoltare personală pot fi aplicate în contexte diverse de învăţare, datorită posibilităţii de a realiza o 

predare integrată.  
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UN ALT MOD DE EDUCAŢIE  

PRIN ACTIVITĂŢI  EXTRACURRICULARE 

 

 

Prof . înv. primar. GABRIELA SLUJITORU 

Şcoala Gimnazială „Tudor Arghezi” Năvodari 

Înv. VICTORIA SUDITU 

Şcoala Gimnazială „Tudor Arghezi” Năvodari 

 

 

    “A inţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii, atât 

de ameninţată azi,înseamnă a contribui la fericirea omenirii.” (Eugen A. Pora) 

 

Cu bucurie si simplitate natura ne dăruieşte din plin, necondiţionat, toate bunurile sale. 

Ne aflăm într-un moment al istoriei omenirii în care consecinţele practicilor iresponsabile ale omului 

asupra naturii conturează posibile dezastre ecologice: existenţa de niveluri periculoase de poluare a aerului, 

apei, pamântului şi a vieţuitoarelor care afectează în cele din urmă sănătatea fizica, mentală si socială a 

omului însuşi. 

Dacă ne întrebăm ce şansă are educaţia pentru mediu într-o lume mânată de interese materiale şi ce 

efecte ar avea, nu trebuie să fim părăsiţi de optimism, să fim convinşi, că ,începută de la cea mai fragedă 

vârstă, educaţia ecologică are mari şanse. 

În acest context, copiii trebuie învaţaţi să cunoască, să înţeleagă şi să ocrotească natura, pornind cu 

îngrijirea  mediului din imediata apropiere a şcolii, a casei, a oraşului în care locuiesc. 

Omul este în acelaşi timp creaţie şi creator al mediului său înconjurator, care îi asigură existenţa 

fizică şi îi oferă posibilitatea unei dezvoltări intelectuale, morale, sociale şi spiritual.  

Elevii trebuie să devină prieteni ai naturii, cu o condiţie, să respecte natura.                                                                     

Aceasta înseamnă azi, mai mult ca oricând, s-o priveşti ca un adevarat ecolog-cetaţean ce doreşte nu o 

natură strivită, cu gândul refacerii ei, ci conştient ca apară şi conservă una dintre bogăţiile ce sunt o mândrie 

pentru noi românii. Ce ne oferă natura in schimbul prieteniei noastre? Pe lângă bucuria clorofilei, foşnetul 

arborilor, cântecul păsărilor, susurul apei, atât de poetice si fără de care n-am putea trăi, ne dă cel mai 

prozaic, dar de nelipsit bun, hrana cea de toate zilele. 

O problemă cu consecinţe grave pe termen lung o reprezintă defrişarea pădurilor, plămânul verde al 

lumii.  

Copiii mai mici sau mai mari, dar şi oamenii mari aruncă de multe ori  pe stradă ambalajele din 

hârtie sau chiar din sticlă şi plastic, murdărind oraşul  şi poluând mediul înconjurător. Continuând în acest 

fel, oraşul nostru se va transforma într-un mare morman de gunoi şi treptat va trebui să ne mutăm în altă 

parte. Şi acolo se va intâmpla acelaşi lucru .  

Dacă oamenii continuă să polueze natura, plantele şi animalele vor muri, iar noi nu vom mai avea cu 

ce să ne hrănim. Lipsa hranei necesare va face  ca oamenii să moară de foame. Aşa că trebuie să încetăm să 

mai poluăm planeta şi să încercăm să facem cât mai multă curăţenie în jurul nostru! 

Păstrarea curăţeniei si protecţia mediului este datoria tuturor locuitorilor de pe pamântul locuit de 

oameni, atât a adultilor cât si  a copiilor. 

Educaţia ecologică se poate realiza prin următoarele obiective: 

 dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului, precum şi stimularea curiozităţii 

pentru investigarea acestuia; 

 formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului, în vederea educării unei 

atitudini pozitive faţă de acesta; 

 cultivarea dorinţei de a se implica activ, colaborând cu alţii pentru rezolvarea problemelor de 

mediu. 

Iată  câteva din acţiunile  intreprinse de catre elevii școlii noastre, fie ei  de clasele I-IV sau mai mari: 

 Actiuni de curăţenie in jurul scolii in care învaţă  (blocului sau oraşului  in care locuiesc); 
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 Amenajarea unori panouri  S.O.S. Natura  ,sau realizarea unor sloganuri ,materiale ce vor însoţi 

activitaţile copiilor; 

 Organizarea unui miting al curățeniei; 

 Colectarea materialelor reciclabile si sortarea acestora (sticlă, hârtie, materiale textile, materiale 

plastice, metale); 

 Plantarea de copăcei in spaţiul verde al  oraşului; 

 Amenajarea spaţiului verde al clasei şi şcolii; 

 Realizarea unor colaje, felicitari, mărţisoare, mascote , măşti din materiale reciclabile sau din 

natură; 

 Organizarea unei expoziţii cu vânzare a lucrărilor realizate de copii. 

 Prezentarea unor momente artistice. 

Prin realizarea de concursuri între clase sau şcoli în srângerea şi mai apoi predarea diferitelor 

materiale reciclabile la centrele de colectare se pot obţine fonduri pentru dotarea şcolii, ceea ce reprezintă 

deopotrivă o puternică motivaţie dar şi o bine-meritată răsplată a muncii pentru micii ecologişti. 

Bucuria  copiilor, la noi în şcoală, a fost enormă constatând că şi modestul nostru efort a condus la 

protecţia mediului înconjurător. 

Activităţi ca  Mitingul curăţeniei, Micii ecologişti, au calitatea de a demonstra cele de mai sus. 

Educaţia ecologică începută  de la vârste fragede are semnificaţia deprinderii unui anumit mod de a 

înţelege relaţia dintre om şi mediul de viaţă care nu este numai al său, ci şi al plantelor şi animalelor, a tot ce 

există pe  pământ, iar copiii trebuie să conştientizeze şi să exprime respectul pentru mediul natural de care 

beneficiem cu toţii şi pe care îl vor moşteni generaţiile viitoare. 

Orice copil poate deveni un prieten al naturii cu condiţia să respecte natura. Natura are nevoie de 

prieteni. Vârsta şcolară este vârsta la care copilul îşi etalează dragostea aproape înnăscută faţă de animale şi 

plante şi constituie o etapă în care, dacă avem suficient tact pedagogic, vom face o complexă educaţie 

ecologică eficientă în etapele viitoare ale vieţii. 

Educaţia ecologica este eficientă atunci când sensibilizăm interesul cognitiv al copiilor şi când 

desfăşurăm cu aceştia acţiuni accesibile. Mijloacele şi formele de realizare a educaţiei ecologice în şcoală 

sunt diverse şi multiple. 

De aceea primul pas de contact nemijlocit cu elementele mediului am considerat că este perceperea 

şi observarea naturii. Am organizat cu şcolarii ieşiri în aer liber, plimbări în mijlocul naturii observând-o , cu 

farmecul ei în toate anotimpurile. 

Copiii au observat multe lucruri: diversitatea speciilor de copaci, componenţa copacului, care este 

rolul fiecărei componente din viaţa copacului, transformările copacului o dată cu venirea primăverii – 

înmugurirea şi înflorirea. 

Prin comparaţie, vara am regăsit parcul mult înverzit, copiii au fost impresionaţi de grosimea unor 

trunchiuri de copaci, de coaja lor netedă sau zgrunţuroasă, precum şi de coroana lor bogată. Ei au urmărit cu 

o vie curiozitate zborul păsărelelor şi cântecul lor, coloritul  vesel al rondurilor cu flori.  

Astfel,după ce au învăţat să observe natura, să o cunoască, copii trebuie învăţaţi să o apere şi să o 

ocrotească, iar acţiunile prin care copiii sunt îndemnaţi  să facă acest lucru încep din sala de clasă. 

Munca în grădina cu flori din faţa şcolii sau din propria sală de clasa îi face pe copii mai responsabili 

participând la plantarea răsadurilor de flori, la stropirea cu apă în zilele secetoase, la curăţatul rondurilor de 

buruieni, etc. 

Urmărind formarea şi educarea comportamentului ecologic faţă de mediul înconjurător, cu prilejul 

plimbărilor în parc le-am atras atenţia asupra unor aspecte de distrugere a mediului: copaci cu crengi rupte, 

cu scoarţa scrijelită. Pentru a nu proceda astfel şi a întări comportamentele pozitive am organizat acţiuni de 

ecologizare a împrejurimilor sau de plantare de copăcei în spaţiul verde al oraşului. Cu sprijinul parinţilor şi 

al autorităţilor locale activitătile au fost uşor de realizat, iar sentimentul copiilor de a fi realizat o faptă 

deosebită era evident. 

Activităţi deosebit de îndrăgite de copii au fost şi cele prin care spiritul de observaţie, creativitatea şi 

aptitudinile speciale ale şcolarului au ieşit în evidenţă prin realizarea  diferitelor creaţii artistico-plastice, 

folosind tehnici diverse, materiale clasice, din natură  şi reciclabile. 
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În cadrul activităţilor extracurriculare, dedicate tradiţiilor şi obiceiurilor, cu imaginaţia şi  

îndemânarea caracteristică vârstei,  s-au materializat o multitudine de felicitări,  colaje, mărţişoare, măşti sau 

mascote. 

Produsul muncii şi imaginaţiei copiilor poate deveni obiectul unei expoziţii cu vânzare realizate în 

cadrul serbărilor. 

Organizarea, în cadrul serbărilor şcolare, de momente artistice care să transpună frumuseţea naturii, 

aduc atât în sufletul micilor artişti cât şi al spectatorilor, bucuria de a  fi părticică a acestei frumoase planete. 
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VALENŢELE  EDUCAŢIEI  NONFORMALE  

ÎN ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE 

 

 

Prof. înv. primar MARCELA TUDOR 

                                               Şcoala Gimnazială nr. 38 ,,Dimitrie Cantemir” Constanţa 

                                                             Prof. înv. primar SIMONA-ELENA HOLUBEANU 

                                               Şcoala Gimnazială nr. 38 ,,Dimitrie Cantemir” Constanţa 

 

 

Trăim  într-o  continuă schimbare, iar adaptarea individului la aceste schimbări este o provocare care 

are drept consecinţă creşterea rolului şi ponderii factorilor care contribuie la educarea de-a lungul vieţii. 

Educaţia realizată prin sistemul public de învăţământ pe baza programului curricular, cât şi activităţile 

educaţiei realizate în şcoală sau în afara şcolii, trebuie să urmărească formarea omului de tip nou, uşor 

adaptabil la toate schimbările care apar. 

Începând cu anii 1980, la nivelul programelor şi recomandărilor UNESCO, „noile educaţii” vin în 

sprijinul sistemelor educaţionale pentru a răspunde provocărilor lumii contemporane. În viziunea acestor 

recomandări, educaţia extraşcolară, educaţia nonformală, completează educaţia primită în şcoală, în familie 

şi este o educaţie orientată, planificată, care permite completarea cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor 

din zonele  de interes ale copiilor. Un rol important în organizarea şi conducerea acestor activităţi îl are 

optimizarea managementului,  în special managementul educaţional. 

Se ştie că asupra individului se exercită o mulţime de acţiuni şi influenţe educative. Alături de 

educaţia formală care se desfăşoară într-un cadru instituţionalizat, prin educaţia nonformală se înţelege o 

realitate educaţională, mai puţin formalizată, dat întotdeauna cu efecte formative . 

Educaţia nonformală sprijină, direct şi indirect, acţiunile şi influenţele sistemului de învăţământ, pe 

două circuite pedagogice principale: 

 a) un circuit pedagogic situat în afara clasei: cercuri pe discipline de învăţământ, cercuri 

interdisciplinare, ateliere tematice / transdisciplinare; ansambluri sportive, artistice, culturale; întreceri, 

competiţii, concursuri, olimpiade şcolare; 

 b) un circuit pedagogic situat în afara şcolii: 

 - activităţi perişcolare, organizate pentru valorificarea educativă a timpului  liber: cu resurse 

tradiţionale: excursii, vizite, tabere, cluburi ale elevilor, vizionări de spectacole (teatru, cinema etc.) 

expoziţii; cu resurse moderne: videotecă, radio, televiziune şcolară; instruire asistată pe calculator, cu reţele 

de programe nonformale; 

 - activităţi paraşcolare, organizate în mediul socioprofesional, ca "soluţii alternative" de 

perfecţionare, reciclare, instruire permanentă, instituţionalizate special la nivel de: presă pedagogică, radio-

televiziune şcolară; cursuri, conferinţe tematice - cu programe speciale de educaţie permanentă. 

 Activităţile de educaţie nonformală nu au un caracter instituţional. Ele probează - în comparaţie cu 

activităţile de educaţie formală - câteva  note specifice: 

 - proiectarea pedagogică neformalizată, cu programe deschise spre interdisciplinaritate şi educaţie 

permanentă - la nivel general-uman, profesional, sportiv, estetic civic, etc.; 

 - organizarea facultativă, neformalizată cu profilare dependentă de opţiunile elevilor şi ale 

comunităţilor şcolare şi locale, cu deschideri speciale spre experiment şi inovaţie; 

 - evaluarea facultativă, neformalizată, cu accente psihologice, prioritar stimulative, fără note sau 

calificative oficiale. 

Timpul acordat activităţilor nonformale a fost caracterizat prin „libertate sub control instituţional”. 

Acest timp liber este caracterizat prin: alegerea liberă şi eliberarea de obligaţii instituţionale; timp care 

generează satisfacţii; timp care încurajează virtuţile dezinteresate. 

Sociologul francez Joffre Dúmazedier prezintă trei funcţii ale timpului liber: funcţie de relaxare; 

funcţie de distracţie; funcţie de dezvoltare (educativă). 

Educaţia nonformală, formă a activităţii extraşcolare, se caracterizează prin patru opţiuni 

metodologice generale:centrată pe acţiuni; centrată pe probleme; pentru conştientizare; educaţie umanistă. 
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 Structura acţiunii educaţionale de tip nonformal are un plus de flexibilitate şi de deschidere în raport 

cu influenţele câmpului psihosocial care concentrează şi multiplică numeroase efecte centrale şi secundare, 

dependente de stilul activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii, proiectat şi realizat în timp şi spaţiu. 

 Această structură parcurge două coordonate funcţionale specifice educaţiei nonformale, coordonate 

prezentate uneori ca obiective generale "de vocaţie": sprijinirea elevilor şi chiar a adulţilor cu şanse reduse 

de acces la o şcolaritate normală; stimularea dezvoltării socio-economice şi culturale a personalităţii umane 

şi a comunităţilor locale.  

Delimitarea între cele trei forme ale educaţiei (formală, nonformală, informală) este una teoretică, în 

practică ele funcţionând ca un complex ale cărui graniţe sunt dificil de trasat. Mai mult, în ultima perioadă 

asistăm la o dezvoltare a educaţiei nonformale, care se apropie din ce în ce mai mult de spaţiul şcolar. Şi 

şcoala - ca instituţie - a răspuns provocărilor sociale prin lărgirea sferei de activitate şi iniţierea unor 

parteneriate cu societatea civilă, comunitatea locală sau cu diferite instituţii culturale. Aceasta deoarece 

învăţarea nu este legată numai de şcoală sau de alte contexte organizate. Concepţia despre 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. 

Educaţia nonformală oferă un set de experienţe sociale necesare, utile pentru fiecare copil, tânăr sau 

adult, complementarizând celelalte forme de educaţie prin:  

* valorificarea timpului liber al elevilor, din punct de vedere educaţional;  

* oportunităţi pentru valorificarea experienţelor de viaţă ale elevilor, prin cadrul mai flexibil, mai deschis 

şi prin diversificarea mediilor de învăţare cotidiene;  

* participare voluntară, individuală sau colectivă;  

* modalităţi flexibile de a răspunde intereselor elevilor prin gama largă de activităţi pe care le propune şi 

posibilitatea fiecărui elev de a decide la ce activităţi să participe;  

 * dezvoltarea competenţelor pentru viaţă şi pregătirea tinerilor pentru a deveni cetăţeni activi;     

 * formarea capacităţii organizatorice, de autogospodărire, de management al timpului, de gândire 

critică, de adoptare a unor decizii sau rezolvare de probleme;  

* un cadru de exersare şi de cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini şi capacităţi, de manifestare a 

talentelor în artă, cultură, muzică, sport, pictură, IT etc.  

            Educaţia nonformală reprezintă un proces educaţional mai puţin formalizat; este o activitate 

educaţională organizată, care operează în afara structurilor şi rutinelor sistemului educaţional formal. Ea 

valorifică activitatea educativă organizată în afara sistemului de învăţământ, dar în interiorul acestuia, sub 

îndrumarea cadrelor didactice specializate în proiectarea unor acţiuni educaţionale, ce asigură realizarea unei 

corelaţii între educator şi educat, la niveluri de flrxibilitate complementare în raport cu resursele pedagogice 

formale. Activităţile nonformale vin direct sau indirect  în sprijinul instuirii şi educării elevilor, contribuind 

la formarea şi autoformarea continuă. 

Educaţia centrată pe conţinuturi se axează pe educaţia pentru sănătate, pentru mediu, vitalitatea 

grupului, educaţia pentru timp liber, etc. 

Opţiunea centrată pe probleme se axează pe problemele vieţii cotidiene, pe probleme specifice 

elevilor, pe nivele de vârstă. 

Activităţile pentru conştientizare au în vedere cunoaşterea şi autocunoaşterea, precum şi respectarea 

drepturilor şi libertăţilor individuale. 

Prin educaţie umanistă se urmăreşte cultivarea unei imagini corecte despre sine, a încrederii în 

capacităţile de creaţie şi decizie.  

Conţinutul activităţilor nonformale este extrem de variat pentru a satisface nevoile şi interesele, 

diferenţiate şi individualizate ale copiilor. Organizarea şi desfăşurarea lor trebuie să se bazeze pe nevoile 

reale, pe emiterea unei scheme simple şi universale. 

 „Noile educaţii”  sunt acele răspunsuri pe care dezvoltarea lumii contemporane o cere: 

 educaţia pentru un mediu sănătos (educaţie ecologică); 

 educaţia pentru sănătate; 

 educaţia pentru schimbare şi dezvoltare; 

 educaţia pentru înţelegere, toleranţă şi întrajutorare; 



 

310 
 

 educaţia interculturală pentru democraţie şi cooperare; 

 educaţia pentru o relaţie democratică internaţională – pentru pace; 

 educaţia pentru dezvoltarea creativităţii şi simţului artistic; 

 educaţia pentru timp liber. 

Urmărind această enumerare, realizăm că de fapt „noile educaţii” reprezintă noi conţinuturi specifice, 

raportabile la oricare dintre conţinuturile generale ale activităţii de formare – dezvoltare, intelectuală, 

morală, estetică, tehnologică, psihofizică a personalităţii umane. 

În şcoala noastră s-au desfăşurat şi se desfăşoară în continuare activităţi care răspund acestor 

obiective, prin proiecte şi activităţi specifice vârstei elevilor. 

Educaţia pentru mediu sănătos, educaţia ecologică s-a realizat în primul rând prin proiectele „Şcoli 

pentru un viitor verde”, ,,Pământul-sunet şi imagini”, în care au fost implicaţi elevi din ciclul primar şi ciclul 

gimnazial. Obiectivele acestor  proiecte au vizat în primul rând protejarea naturii, importanţa ei pentru 

sănătate, relaţiile om - natură, educarea în spiritul respectului pentru natură şi dezvoltarea unor 

comportamente responsabile privind protecţia mediului. Dintre activităţile desfăşurate în proiecte, amintim: 

amenajarea spaţiului curţii şi grădinii; activitate de igienizare a parcului Tăbăcărie, a plajei Trei Papuci, 

confecţionarea de pancarde care să atragă atenţia populaţiei asupra importanţei protejării  mediului, 

împărţirea de fluturaşi, plantare de flori, copaci; drumeţii,  excursii, tabere; vizite în Portul Constanţa, la 

Muzeului Marinei, care au aprofundat cunoştinţele privind importanţa apei pe pământ.  

Anul acesta, în luna septembrie, cu ocazia Zilei Educaţiei Nonformale s-au desfăşurat activităţi în 

cadrul proiectului ,,Carnavalul toamnei”. Activităţile au avut un impact deosebit. Au participat elevi de la 

clasa pregătitoare, din clasele I-IV, dar şi de la ciclul gimnazial. Părinţii au asigurat un sprijin real în 

realizarea activităţilor propuse. Am ţinut cont de nivelul, varietatea şi complexitatea intereselor educaţionale 

ale elevilor. În anexă este prezentata planul succint al proiectului realizat în cadrul Zilelor Educaţiei 

Nonformale, la Şcoala Gimnazială nr. 38 ,,Dimitrie Cantemir” Constanţa. Rezultatele inregistrate au constat 

în: stabilirea si consolidarea relaţiilor de prietenie şi colaborare între grupuri; schimbarea mentalităţii 

elevilor în cadrul relaţiilor inter şi intrapersonale; implicarea în viaţa comunităţii a şcolarilor şi a părinţilor; 

dezvoltarea imaginaţiei creatoare, a atitudinii pozitive faţă de mediu, promovarea vieţii de calitate prin 

alimentaţie sănătoasă. 
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Anexă  

 

ZIUA EDUCAŢIEI NONFORMALE 
 

Denumirea activităţii: CARNAVALUL TOAMNEI 

Data: 28-29 septembrie 2012 

Locul desfăşurării activităţilor: cabinetul de desen, biblioteca şcolii, sala de sport, curtea școlii 

ARGUMENT: 

Alături de educaţia formală care se desfăşoară într-un cadru instituţionalizat, prin educaţia 

nonformală se înţelege o realitate educaţională, mai puţin formalizată, dar întotdeauna cu efecte formative 

Suntem conştienţi de valenţele educative ale muncii noastre, pentru că vrem să promovam beneficiile şi 

valorile educaţionale, pentru că vrem să promovăm ideea că oricine poate să înveţe oricând si oriunde, prin 

implicare, voluntariat, efort comun si dedicatie.  În septembrie nonformalul iese in stradă!  Sau vine în 
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şcoală ori în oricare alt loc pe care ţi-l imaginezi educativ! 28 –29 septembrie 2012, două zile ca oricare 

altele sau... Prin proiectul „CARNAVALUL TOAMNEI”, se urmăreşte valorificarea celor mai de preţ 

însuşiri ale copilăriei: inventivitatea, fantezia, imaginaţia, căutările pasionate, dorinţa de cunoaştere. 

Activităţile desfăşurate vizează toate laturile educaţiei, iar activitatea este încununată de culoare şi 

creativitate, prin expoziţia autumnală „Bucuriile Toamnei”, precum şi spectacolul festiv, care încheie 

activitatea proiectului. 

ACTIVITĂŢI: 

1. Fructele şi legumele- cele două familii regale ale imperiului sănătăţii-  confecţionarea de costume de 

carnaval  de către părinţii şi elevilor clasei pregătitoare B şi clasei I B 

2. Din cămara bunicii-  Elevii vor prezenta în faţa juriului coşuri cu roadele toamnei , care de care mai 

bogate şi mai frumos aranjate. În momentul prezentării coşului vor recita versuri despre anotimpul 

toamna.  Se vor realiza  produse din diverse materiale având ca temă fructele şi legumele- participă 

elevii claselor  a II-a B, a III-a B şi a IV-a A 

3. Balul... nemascat- petrecerea de la Curte: căsătoria Gogoşarului cu mândra Pară, cununaţi de d-l      

Mineral şi d-na Vitamină- participă  elevii claselor pregătitoare B, I B, a II-a B, a III-a B, a IV-a A, 

coordonaţi de colegii lor de la clasele a VII-a A şi a VII-a B  

4. Albumul de familie –expoziţie de fotografie şi realizarea unui film didactic pentru site-ul şcolii-    

participă elevi ai claselor a VII-a C şi a VIII-a A 

OBIECTIVE: 

 stimularea dezvoltării personalităţii elevilor, implicarea părinţilor si a comunităţii educative locale, la 

niveluri de performanţă si de competenţe superioare, relevante în plan intelectual, estetic, moral;  

 valorificarea adecvată a strategiilor de proiectare-realizare a actiunilor (de formare şi de 

perfecţionare profesională; de organizare a timpului liber; de implicare elevilor care aparţin  

grupurilor sociale defavorizate); 

 sprijinirea elevilor în realizarea unor produse, costume, activităţi care să contribuie la reuşita şcolară, 

profesională etc; 

 realizarea unor costume de carnaval având ca temă fructele şi legumele specifice toamnei; 

 realizarea unor coşuri cu legume şi fructe, confecţionarea unor lucrări pe aceata temă din diferite 

materiale: plastelină, lut, materiale textile, hârtie...; 

 prezentarea unui film didactic şi a unor fotografii care să cuprindă etapele realizării costumelor şi a 

produselor expuse. 

EVALUARE: 

- Observarea sistematică a comportamentului elevilor; 

- Probe orale, probe practice; 

- Realizarea unei expoziţii cu lucrările elevilor, a unui film didactic/fotografii care să cuprindă etapele 

realizării costumelor şi a produselor expuse. 
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ŞCOALA  INTERCULTURALĂ 

 

 

                                                                Profesor învăţământ primar ŞEILA ABIBULA   

                                                                Şcoala Gimnazială Nr.1 Valu lui Traian 

 

                 

„Competenţa interculturală semnifică acea capacitate relaţională de a intra în raport cu persoane 

aparţinând altor culturi, demonstrând permisivitate, respect şi înţelegere a semnificaţiilor culturale diverse”. 

(Cucoş,2000) 

Şcoala românească actuală se află mereu într-un efort de schimbare şi adaptare la cerinţele societăţii 

democratice. Modernizarea  şi ridicarea calităţii sale la nivelul standardelor educaţionale europene mereu 

reînnoite cer o examinare atentă şi actualizată în concordanţă cu evoluţia sistemelor de învăţământ din 

celelalte ţări europene, îndeosebi din  ţările Comunităţii Europene. 

Trăim astăzi într-o eră a globalizării economice şi culturale. Oamenii din ţări şi culturi diferite 

comunică frecvent în divese ocazii. Ca să poată munci împreună, ei trebuie să se cunoască reciproc. 

Cunoaşterea reciprocă nu se reduce la cunoaşterea limbii în care se comunică cu celălalt, ci şi la cunoaşterea 

culturii şi a tradiţiilor în care s-a format acesta. Obişnuim să spunem că trăim, cu toţii, într-un sat global. 

Diferenţele culturale împiedică  însă, adesea, buna  înţelegere între oameni. Ei se raportează, în fond, 

la coduri de comunicare diferite, predeterminate de cultura proprie. 

Interculturalitatea este un proces ce se petrece la intersecţia culturilor, grupurile nefiind centrate pe 

propria identitate, ci pe susţinerea unor relaţii echitabile  în care fiecare are aceeaşi importanţă, pe toleranţă 

activă. 

Interculturalismul implică preţuirea altor culturi nu în sensul de aprobare a tuturor aspectelor 

acesteia, ci în sensul de încerca să vedem în ce fel o anumită cultură poate fi izvor de valoare pentru proprii 

ei membrii, dar şi pentru cei care aparţin altor grupuri culturale. 

Educaţia interculturală s-a născut din nevoia de a media inegalitatea în relaţiile socio-culturale ce 

caracterizează societatea europeană  şi din repercursiunile lor asupra învăţământului. Ea are un rol pozitiv  şi 

crucial în implementerea  justiţiei şi egalităţii. Un aport important în diseminarea ideii de intreculturalitate şi 

în sensibilizarea principalilor factori politici faţă de tot ce înseamnă „intercultural” îşi aduce Consiliul 

Europei, care are drept obiective: 

¤  să răspândească cunoştinţele tutror statelor membre, precum şi idei tehnici de difuzare culturală 

¤  să   stabilească relaţii de cooperare între educatori la scară europeană 

¤ să sensibilizeze populaţiile Europei asupra zestrei spirituale comune, sugerând obligaţii 

corespunzătoare ale tuturor faţă de aceste elemente 

¤  să instaureze un climat  de înţelegere activă şi de respect faţă de calităţile culturale ale fiecărui grup în 

parte. 

Educaţia interculturală trebuie să pregătească indivizii şi societăţile pentru deschidere spre 

dimensiunea lor culturală. Ea trebuie să pregătească societatea democratică în care să se facă cu uşurinţă 

adaptarea la mutaţia şi diversitatea culturală atât pentru minoritari, cât şi pentru majoritari, ţinând cont de 

faptul că raporturile se pot schimba. 

Sistemul de învăţământ din România permite unităţilor de învăţământ să-şi creeze un specific 

propriu, în funcţie de cerinţele comunităţii în care funcţionează, de resursele materiale şi umane pe care le 

deţine. O unitate de învăţământ aflată într-o comunitate cu  caracter multicultural, cu elevi aparţinând 

diferitelor etnii, trebuie să-şi propună transformarea într-o şcoală interculturală, deoarece promovarea 

educaţiei interculturale, a educaţiei  pentru o cetăţenie democratică într-o societate în care neînţelegerile şi 

chiar conflictele nu sunt cazuri izolate, iar cazurile de violenţă apar tot mai frecvent în unităţile şcolare, este 

soluţia de rezolvare  a cauzelor care duc la apariţia acestor cazuri de violenţă. 

Şcoala interculturală este unitate de învăţământ cu adevărat democratică deoarece în cadrul ei se 

promovează diversitatea şi multiculturalismul, sunt favorizate schimburile culturale, munca în echipă, se 

asigură oportunităţi de învăţare egale pentru toţi elevii şi, nu în ultimul rând, sunt cultivate  ca valori 

fundamentale toleranţa şi respectul reciproc, iar elevii sunt obişnuiţi să trăiască unii  cu alţii, să se cunoască, 
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să se asculte  şi să înveţe unii de la alţii. Pentru atingerea acestui obiectiv nu este suficient însă să introduci 

în proiectul de dezvoltare instituţională, în misiunea şcolii, sintagma, „şcoală interculturală”, ci este nevoie 

de schimbări importante în primul rând în managementul unităţii de învăţământ. 

Pentru o unitate de învăţământ ca Şcoala Gimnazială nr.1 Valu lui Traian, în care sunt şcolarizaţi 

elevi români, turci, tătari, rromi precum şi elevi  cu cerinţe educaţionale speciale a reprezentat o necesitate 

transformarea  într-o  şcoală interculturală şi pentru acesta au fost făcute schimbări importante care au 

constat în primul  în modificarea managementului şcolii ceea ce a presupus realizarea  unor schimbări în 

profunzime şi nu doar la suprafaţă sau pentru scurt timp. Aceste schimbări au fost atât la nivelul curriculum-

ului, cât şi la nivelul resurselor umane, al celor financiare şi materiale, dar şi la nivelul relaţiilor comunitare. 

Chiar  dacă acest obiectiv  nu este în totalitate atins astăzi şi mai sunt multe de făcut, schimbările produse   

la nivelul managementului şcolii noastre  pot constitui un exemplu ce poate fi folosit  şi de alte unităţi de 

învăţământ. 

Într-o şcoală intercultural, curriculum-ul trebuie să fie intercultural sub toate aspectele lui şi, pentru 

aceasta, oferta educaţională a şcolii trebuie să ilustreze  promovarea educaţiei interculturale. Acest obiectiv 

se realizează prin introducerea în proiectul curricular a unor obiecte opţionale ca ,,Istoria şi tradiţia 

minorităţilor turcă şi tătară”, „Să ne învăţăm limba tătară!”" etc. 

Astfel, s-a constatat  că ea nu poate fi promovată la majoritatea disciplinelor, la matematică sau 

fizică, în cadrul lecţiilor punându-se accent nu pe achiziţionare de noi cunoştinţe, ci prin schimbarea pozitivă 

de atitudini prin contactul direct cu membrii celuilalt grup sau prin cooperarea elevilor pentru realizarea unui 

obiectiv comun, pe exprimarea opiniilor şi convingerilor personale, pe promovarea  valorilor interculturale  

şi pe formare de atitudini ca respectul pentru diversitatea culturală, pentru identitatea proprie şi, totodată, a 

celorlalţi. 

Întrucât educaţia interculturală este uneori dificil de promovat în cadrul diferitelor discipline de 

învăţământ, s-a acordat o mai mare atenţie includerii ei în programul activităţilor extracurriculare. Toate  

activităţile sunt gândite pentru a permite comunicarea şi colaborarea între elevi, promovarea diversităţii, a 

toleranţei şi respectului reciproc. Programul de activităţi interculturale este parte integrantă  a programului 

de activităţi extracurriculare. 

În centrul educaţiei interculturale se află în permanent elevii. Activităţile cu caracter intercultural, 

atât curriculare, cât şi extracurriculare, trebuie organizate pentru elevi, dar totodată, împreună cu elevii. 

Participarea elevilor la aceste activităţi trebuie însoţită de implicarea acestora în organizarea, desfăşurarea şi 

promovarea lor, astfel încât ei să fie factori activi pe tot parcursul. Implicarea elevilor  în întocmirea 

programului de activităţi extracurriculare este de aceea nu numai necesară, ci devine chiar obligatorie. 

De asemenea este necesară utilizarea strategiilor didactice active şi a formelor de organizare pe 

grupe, care să permită participarea tuturor elevilor  la activităţile desfăşurate, permiţând astfel fiecărui elev 

să îşi aducă contribuţia proprie la realizarea unei sarcini date. 

Periodic trebuie monitorzate modificările comportamentale ale elevilor pentru a se constata  

schimbările produse. Prin metoda chestionarelor se poate astfel urmări  atitudinea faţă de minorităţi. 

La activităţile organizate este importantă şi participarea părinţilor elevilor, precum şi  a altor membrii 

ai comunităţii. 

O problemă în realizarea educaţiei interculturale o reprezintă personalul didactic, reticent în folosirea 

unor strategii didactice active , alteori  incapabil  de a proiecta şi a realiza un program coerent de activităţi 

cu caracter intercultural. Pentru schimbarea mentalităţii unor cadre didactice, pentru formarea cadrelor 

didactice tinere sau nou venite în şcoală, în  şcoli pot fi organizate mai multe tipuri de activităţi de formare 

continuă: 

¤ Activităţi ale comisiilor metodice: dezbateri, mese rotunde, lecţii demonstrative, activităţi în 

parteneriat în cadrul cărora accentul să cadă  pe strategiile didactice şi modalităţile prin care se poate realiza 

educaţia interculturală. 

¤  Dezbateri în cadrul Consiliului profesoral   pe teme  de educaţie interculturală, educaţie pentru o 

cetăţenie democratică, educaţie inclusivă. 

¤ de formare organizate de Casa Corpului Didactic în cadrul unor proiecte de promovare  a educaţiei 

intercultural sau educaţiei pentru o cetăţenie democratică. 



 

314 
 

Realizarea unui program coerent de educaţie interculturală presupune şi asigurarea  resurselor 

financiare  necesare activităţilor. 

Fondurile necesare pot fi obţinute pe bază de proiecte de finanţare din următoarele surse: Consiliul 

Local, agenţi economici sub forma sponsorizărilor. 

Un sprijin important îl constituie cel dat de părinţii elevilor, de Consiliul  Părinţilor, partener al şcolii 

în multe din activităţile organizate. 

Indiferent de unde vine acest sprijin, este necesară diseminarea activităţălor organizate, precum şi a 

produselor acestor activităţi. De aceea,  toate activităţile organizate în şcoală, toate creaţiile elevilor trebuie 

prezentate pe coridoarele şcolii pentru a fi cunoscute de părinţi, de alţi membri ai comunităţii. 

Relaţia cu comunitatea este prioritară în promovarea educaţiei interculturale, căci aceasta nu este un 

scop în sine, ci se realizează în vederea unei integrări mai uşoare a elevilor, mai târziu, în societate. 

Transformarea elevilor în cetăţeni responsabili, activi, implicaţi în viaţa comunităţii este o prioritate pentru 

orice unitate de învăţământ. Nu numai susţinerea financiară a activităţilor de către comunitate este 

importantă, ci şi participarea acesteia la acţiunile şcolii. 

Participarea membrilor comunităţii, respectiv a părinţilor, a reprezentaţilor autorităţilor locale, ai 

agenţilor economici, reprezintă o prioritate, căci în acest fel aceştia cunosc şi promovează activităţile şcolii, 

putând contribui la creşterea popularităţii şcolii şi la îmbunătăţirea imaginii ei în comunitate. Parteneriatul 

cu aceste instituţii  este iniţiat de către şcoala noastră, ea fiind direct interesată de susţinerea activităţilor de 

către comunitate. 

Astfel şcoala este a tuturor elevilor şi totodată a întregii comunităţi. 

Prin modificarea ofertei educaţionale, potrivit misiunii şi obiectivelor şcolii, prin aplicarea 

strategiilor didactice active în procesul de învăţământ, prin implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în 

activităţile organizate, prin atragerea resurselor materiale şi financiare necesare, precum şi prin parteneriatul 

activ cu comunitatea se pot face paşii necesari în construirea unei şcoli interculturale. 

,,Mai mult ca niciodată, educaţia pentru diversitate şi alteritate necesită un învăţământ specific care 

nu se mai poate desfăşura în registrul implicit şi natural, ca în trecut. Întâlnirea şi experienţele altuia  

presupun lucrul cu sine, cu identitatea, relaţiile cu celălalt şi cu mediul. Nu putem lăsa acest învăţământ  la 

voia întâmplării, a bunelor intenţii şi a bunăvoinţei. ”(Porcher şi Abdalah-Predseille apud Alleman) Din 

acest motiv,  se subliniază faptul  că procesul de formare a profesorului este foarte important, întrucât de el 

depinde reuşita formării competenţelor interculturale la copii. El trebuie să fie modelator al comunicării 

interculturale. 

Profesorul se formează şi el în cadrul unei culturi, iar structura lui psiho-socio-culturală este 

construită conform tiparelor mediului şi culturii din care provine, este rod al autobiografiei sale. În acest 

context,  activitatea de învăţare  devine o învăţare a acceptării alterităţii, un proces de formare  a maturităţii 

culturale, concretizată în competenţa interculturală. 

Dascălul de azi  trebuie să fie un adevărat formator de mentalitate europeană prin educaţie  şi 

consider, de aceea, că este timpul să găsim căile cele mai eficiente pentru promovarea şi exersarea cu 

consecvenţă a demersurilor didactice inovative, creative, flexibile, ţinând cont de realităţile din şcoală şi de 

particularităţile copiilor/elevilor. 
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ROLUL DISCIPLINEI OPŢIONALE  

ÎN FORMAREA COMPORTAMENTULUI CIVIC AL ELEVILOR 

 

Prof.  înv. primar Chemal Fatma Gonul  

Şcoala Gimnazială Nr. 38 „Dimitrie Cantemir” Constanţa 

 

Curriculum la decizia şcolii se constituie ca parte a întregului curriculum, ce vine să completeze 

demersul prin care curriculum-ul naţional formează competenţe pe care sistemul de învăţământ obligatoriu 

trebuie să le dezvolte la elevi, să eficientizeze întregul curriculum şcolar şi include acele elemente specifice 

ce-i pregătesc pe tineri pentru viitor. 

Întrucât elevul are nevoie de a experimenta un curriculum coerent, şi nu unul fragmentat, curriculum-

ul la decizia şcolii trebiue să fie planificat împreună cu cel naţional şi integrat acestuia. Deoarece, până în 

momentul de faţă, curriculum tradiţional pe discipline a pus accentul pe cunoştinţe şi înţelegere, unul dintre 

rolurile curriculum-ului la decizia şcolii este de a se adresa acelor competenţe dorite care sunt într-o prea 

mică măsură dezvoltate specific sau explicit de diferitele discipline de studiu. Exemple de astfel de 

competenţe pot include dezvoltarea personală, pregătirea pentru viaţa de adult şi cea economică, încurajarea 

responsabilităţii de cetăţean etc. 

Un curriculum la decizia şcolii bine proiectat trebuie să fie: 

 relevant pentru nevoile persoanei respective şi să o angajeze activ în propriile alegeri privind învăţarea; 

 variat în ceea ce priveşte metodologia de implementare, dar cu nevoia de a folosi metode de învăţare 

activă şi experimentală; 

 motivant prin oferirea de feed-back pozitiv. 

Introducerea unui curriculum la decizia şcolii nu aduce după sine resurse suplimentare, după cum 

nici cadrele didactice nu vor avea experienţa necesară pentru a acoperi întreg curriculum-ul pe care şcoala ar 

dori să-l introducă. Va trebui ca şcolile să fie creative în ceea ce priveşte identificarea resurselor pentru noul 

curriculum. Acestea pot include: 

 folosirea voluntarilor din afara şcolii. Unii angajatori sunt dornici să vorbească cu grupurile de elevi 

din şcoală. De asemenea, organizaţiile caritabile şi cele nonguvernamentale pot să dea o mână de ajutor; 

 folosirea expertizei disponibile la nivelul consiliului de administraţie al şcolii (oportunităţi de practică 

la locul de muncă, vizite, supraveghere specializată); 

 internetul; 

 colaborarea cu alte şcoli. 

Pentru şcoală, ca instituţie de cultură, opţionalele reprezintă posibilitatea conturării identităţii proprii 

în raport cu alte şcoli. Un criteriu în alegerea şcolii pe care o vor urma copiii lor poate fi pentru părinţi şi 

oferta curriculară pe care o prezintă şcoala. Opţionalele pot fi puncte tari, atuuri în atragerea elevilor. În 

plus, prin oferta pe care o face, şcoala contribuie la punerea în aplicare a reformei curriculare însăşi.  

Pentru cadre didactice, disciplinele opţionale sunt reale provocări prin care îşi pot dovedi pregătirea 

profesională, căci a propune un material şi a-l implementa cu succes reprezintă o piatră de încercare. 

Gândind opţionalele în concordanţă cu experienţa şi nevoile elevului, cu condiţiile specifice fiecărui colectiv 

de elevi, profesorul este permanent în contact cu aceştia, relaţia profesor-elev devenind foarte solidă, îşi 

adaptează demersul didactic în concordanţă cu feed-back-ul primit din partea elevilor. În plus, profesorul se 

va informa continuu pentru a găsi cele mai potrivite conţinuturi şi metode pentru a-şi atinge obiectivele 

propuse. Profesorul trebuie să aibă un stil cognitiv, deschis pentru a dezvolta flexibilitatea, originalitatea la 

elevi, dar să realizeze şi o învăţare anticipativă, inovatoare. 

Pentru elevi, opţionalele reprezintă posibilitatea ca ei să aleagă (în parte) disciplinele ce le vor studia 

în funcţie de interesele şi aptitudinile lor sau de domeniul în care doresc să-şi dezvolte deprinderi şi 

capacităţi şi doresc să-şi contureze propriul sistem de atitudini şi valori, caz în care ei vor fi motivaţi să 

înveţe, să participe activ la propria formare.  



 

316 
 

Disciplinele opţionale au o mare valoare formativă, mai ales pentru faptul că îl transformă pe elev 

din obiect în subiect al propriei formări prin participarea sa activă în procesul de învăţare, în condiţiile în 

care, în elaborarea lui s-a ţinut seama de interesele şi aptitudinile sale, dă posibilitatea definirii unor trasee 

particulare de învăţare ale elevilor. 

„Învăţarea centrată pe elev” presupune: schimb de informaţii, gândire critic, luare de decizii bine 

informate, aranjamente flexibile, schimbătoare legate de sala de clasă, accent pe înţelegere/aplicare, 

diversitate în evaluare, învăţare activă, exploratoare, bazată pe cercetare, acţiune interactivă, planificată,  

stimulare multi-senzorială,  multimedia, muncă în colaborare. Atributul “învăţării centrate pe elev” este 

“succesul” echipei profesor-elev. 

Strategiile didactice dezvoltate de profesori ar trebui să formeze atitudinea interdisciplinară prin 

aplicarea metodelor moderne de predare-învăţare. Acest gen de abordare interdisciplinară permite elevilor 

să-şi restructureze cunoştinţele şi să dobândească mai uşor altele: 

 scopurile instruirii sunt discutate, negociate, nu impuse;  

 sarcinile de învăţare vor solicita informaţii transdisciplinare şi analize multidimensionale ale realităţii;  

 lucrul individual sau în grupe ajută la elucidarea diverselor probleme ale membrilor echipei, urmată de 

prezentarea în faţa clasei a problemelor studiate în grup;  

 profesorul “urmăreşte“ fiecare elev în parte, obţinând un feed-back continuu, fapt care îl ajută să-şi 

modeleze strategia didactică, în vederea obţinerii eficienţei lecţiei;  

 utilizarea în lecţie a momentelor interactive;  

 integrarea de metode complementare de evaluare, a autoevaluării, deci a autoreglării; posibilitatea de a 

se autoevalua determină pe fiecare elev în parte să-şi realizeze un demers viitor în activitatea de muncă 

independentă desfăşurată în afara orelor de curs;  

 preocuparea profesorului pentru reambalarea materialului didactic, după pierderea atenţiei elevului;  

 utilizarea momentelor de feed-back, alternând cu activităţile de predare-învăţare, necesare pentru a 

verifica continuu înţelegerea şi progresul elevilor;  

 încurajarea elevilor de a pune întrebări este benefică celor doi parteneri în educaţie - elevul şi 

profesorul şi atrage după sine dezvoltarea creativităţii fiecărui elev în parte;  

 utilizarea momentelor didactice din software educaţional ajută la stimularea creativităţii elevului în 

proporţie de peste 50% în înţelegerea şi aplicarea creatoare a noţiunilor nou studiate;  

 integrarea unei prezentări Power Point realizată anterior de profesor/elevi ajută la înţelegerea mai bună 

a noţiunilor studiate în clasă;  

 folosirea fişelor de lucru intensifică activitatea de predare-învăţare–evaluare în clasă;  

Curriculum la decizia şcolii constituie o şansă de a orienta activitatea didactică spre elev. Prin dreptul 

de a lua decizii, curriculum la decizia şcolii este de fapt emblema puterii reale a şcolii, de a adapta 

curriculum-ul la disponibilitaţile şi interesele elevului, dă posibilitatea definirii unor trasee particulare de 

învăţare ale elevilor. 

Astfel, prezint mai jos elementele esenţiale ale disciplinei opţionale transcurriculare “Învăţăm să 

circulăm”. Este un curs opţional la nivelul mai multor arii curriculare sunt: Limbă şi comunicare, 

Matematică şi ştiinţe ale naturii, Om şi societate, Arte, Educaţie fizică şi sport, Tehnologii. Opţionalul 

propus se adresează elevilor clasei I şi se derulează pe parcursul unui an şcolar - o oră pe săptămână. 

Activităţile desfăşurate sunt susţinute de o echipă de profesori, în colaborare cu părinţii şi un poliţist de 

circulaţie rutieră. 

Scopul urmărit prin introducerea acestei discipline opţionale este acela de a-i înarma pe elevi cu o 

sumă de cunoşţinte şi convingeri care să le dea posibilitatea de a alege dintr-o mulţime de comportări 

posibile pe cea mai puţin riscantă, de a forma deprinderi de comportare corectă, civilizată şi preventivă pe 

drumurile publice, prin stimularea învăţării şi respectării normelor de circulaţie, contribuind astfel la 

prevenirea accidentelor rutiere. 

Circulaţia este astăzi o dimensiune esenţială a existenţei omeneşti. Nu este o chestiune de opţiune, ci 

un proces obligatoriu, căruia nu i te poţi sustrage, un proces la care se angajează întreaga societate 

omenească. Este o problemă a cărei întelegere poate determina o atitudine activă din partea elevilor, o 

participare conştientă şi voluntară la însuşirea, exersarea şi deprinderea regulilor de circulaţie. 
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In procesul circulaţiei, toţi participanţii au aceleaşi drepturi şi îndatoriri, deosebirea constând doar în 

ipostazele diverse în care te poţi afla, în calitate de conducător auto sau pieton. De aici, necesitatea de a 

forma la şcolari nu doar senzaţia obligativităţii respectării regulilor de circulaţie, ci sentimentul răspunderii, 

subliniind pericolul la care se expune cel ce nu le respectă. 

Educaţia pe teme de circulaţie nu se poate limita la o anumită oră afectată în program sau la perioada 

în care copilul se află la şcoală. Mai mult decât obiect de predare, ea trebuie să constituie un principiu 

educativ. Ori, pentru aceasta, niciun prilej nu poate fi nepotrivit. 

 Predarea regulilor de circulaţie trebuie să aibă în vedere practica circulaţiei. Nu e vorba de 

memorarea unor reguli, ci de formarea unor deprinderi care să devină suportul unor reflexe de adaptare la 

procesul circulaţiei rutiere.  

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare 

1. să accepte norme manifestând dorinţa de 

a practica şi de a respecta reguli 

elementare 

 exerciţii de observare a unor marcaje 

şi indicatoare;  

 dialog însoţit de  exemplificări şi 

recomandări; 

 aplicaţii practice ale regulilor de 

circulaţi rutieră; 

 exprimarea acordului / dezacordului;    

 ilustarea prin desen  a norme de 

comportare civilizată şi corectă în 

calitate de participant la trafic;          

 jocuri în aer liber;                

2. să argumenteze necesitatea respectării 

regulilor de circulaţie în orice 

împrejurare   

 vizionări de diapozitive, prezentări 

ppt, filme; 

 identificarea celor mai frecvente 

accidente şi modalităţi de 

evitare; 

 stabilirea cauzelor care generează  

producerea unor accidente; 

 relatarea unor întâmplări reale, trăite 

sau auzite; 

 simulare – acordarea primului ajutor 

în caz de accident; 

3. să formuleze sancţiuni pentru încălcarea 

unor reguli 
 exerciţii de construire a unor reguli; 

 exerciţii de formulare a unor sancţiuni 

în cazul încălcării regulilor; 

 studiu de caz; 

 dialog cu agentul de circulaţie; 

 desene, colaje; 

4. să-şi formeze deprinderea de a se 

comporta civilizat, preventiv pe 

drumurile publice; 

 efectuarea unor excursii în scopul 

aplicării regulilor de circulaţie, ca 

pieton sau călător; 

 jocuri de rol; 

 întâlniri cu agenţii de circulaţie; 

5. să dovedească înţelegerea globală a unui 

mesaj audiat, desprinzând informaţia 

esenţială; 

 audierea unor texte literare; 

 formulări de întrebări şi răspunsuri în 

legătură cu conţinutul de idei al 

textului audiat; 

 exerciţii de exprimare a opiniilor 

proprii în legătură cu evenimentele 
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prezentate; 

 conversaţii în grup pe teme de 

educaţie rutieră; 

 povestiri orale; 

6. să reproducă din memorie texte literare în 

versuri, dialoguri scurte 
 exerciţii de memorare şi reproducere a 

unor versuri, dialoguri; 

 dramatizare; 

 însuşirea unor cântece; 

 realizarea unor compoziţii plastice şi 

colaje;    

7. să colaboreze în vederea confecţionării 

unor produse simple şi utile 
 activitate practică de realizare a unor 

indicatoare rutiere; 

 realizarea de panouri rutiere; 

 vizite la aeroport, gară, şantierul 

naval; 

 exerciţii de rezolvare a unor rebusuri; 

 lucrări cu materiale reciclabile;                                                            

8. să participe la concursuri şi întreceri cu 

reguli simple, individuale şi pe echipe 
 desene pe asfalt; 

 concursuri; 

 întreceri; 

 expoziţii tematice cu lucrările 

practice; 

 scenetă.                                                

Conţinuturile învăţării 
1. Educaţie rutieră – educaţie pentru viaţă. Cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a semnificaţiei 

indicatoarelor rutiere care se referă la circulaţia pietonilor. Modalităţi de evitare a accidentelor 

rutiere. Intâlniri cu agenţi de circulaţie. 

2. Educaţie şi circulaţie. Norme şi reguli elementare ale conduitei morale. Vizionări de diafilme. 

3. Audierea, memorarea şi reproducerea unor poezii şi dialoguri scurte. Prezentarea unor întâmplări 

reale sau posibile. Crearea unor texte scurte şi interviuri. 

4. Desene pe teme de educaţie rutieră. 

5. Lucrări practice cu materiale sintetice şi din natură, colaje. 

6. Jocuri cu reguli de circulaţie, concursuri. 

Modalităţi de evaluare 

Probe orale: 

~ crearea şi susţinerea unui dialog pe o temă dată; 

~ descrierea orală a faptelor observate; 

~ întrebări şi răspunsuri; 

~ exprimarea opiniilor, a ideilor şi a trăirilor personale; 

~ povestirea orală; 

~ autoevaluarea. 

Probe scrise: 

~ teme pentru acasă; 

~ fişe de evaluare; 

~ chestionare; 

~ rebusuri. 

Probe practice: 

~ reproducerea unor texte scurte: 

~ jocuri de rol; 

~ lucrări practice;  

~ concurs „Desene pe asfalt”; 
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~ observarea sistematică a comportamentului elevilor;  

~ mape individuale;  

~ expoziţii de colaje, desene, fotografii, machete etc. 
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LOCUL ŞI ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN EDUCAŢIA COPIILOR 
 

Prof. înv. primar MIHAELA STOICA  

Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” Năvodari 

Prof. înv. primar ELENA GĂLBINAŞU  

Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” Năvodari 
 

Motto: „Să nu-i educăm pe copiii noştri 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 –,,Descoperirea copilului”) 

 

Argument 
Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 

schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe formativ. 

Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul 

valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar 

dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. Astfel, fără a nega importanţa 

educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată 

dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor 
Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 

oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru 

participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii 

copiilor. 
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În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi 

socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea finalităţilor educaţionale impune 

îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare. 

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 extraşcolare 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. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează 

sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în 

care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori 

acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

După o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educaţia de dincolo de 

procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale:  

♠ educaţia informală – reprezintă influenţa incidentală a mediului social transmisă prin situaţiile 

vieţii de zi cu zi  

♠ educaţia non-formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în cadrul unor 

organizaţii cu caracter educativ. 

Activităţile extracurriculare organizate împreună cu elevii mei au conţinut cultural, artistic, spiritual, 

ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea 

comunităţii locale. 

Excursiile pe care le organizez bianual contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre 

frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, 

copiii cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu 

trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au 

trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. Excursia este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte 

însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Excursia 

reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să înţeleagă excursiile nu 

numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a nivelului 

cultural. Iată câteva din excursiile şi vizitele organizate: excursie la Deva, unde am vizitat cetatea,  Muzeul 

aurului de la Brad şi gorunul de la Ţebea; Grădina botanică din Cluj-Napoca, etc.  

Activitatea în mijlocul copiilor mi-a întărit convingerea că serbările copiilor au un caracter 

stimulator atât pentru micii artişti, cât şi pentru părinţii lor. Serbările reprezintă un necesar izvor de 

satisfacţie, bucurii, crează buna dispoziţie. Amintesc unele din serbările organizate cu diferite prilejuri cum 

sunt: ,,Vine, vine Moş Crăciun”, ,,Eminescu,  Luceafărul poeziei româneşti”, ,,Hai să dăm mână cu mână”, 

,,E ziua ta, măicuţă”, ,,1 Iunie”, serbarea de sfârşit de an, etc. Serbările pot lua forme variate, de la solemna 

evocare istorică, la un vesel carnaval. La pregătirea şi realizarea serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi 

dăruire, din dorinţa de a oferi spectatorilor momente de ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa 

mai frumoasă, mai plină de sens. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – 

constituie 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. 

Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 

cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea 

cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de 

impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului. La Teatrul de copii 
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am asistat la spectacolul cu caracter distractiv dedicat lui Caragiale, unde copiii au fost fascinaţi de Dl. Goe, 

de Bubico şi D-ale carnavalului, piesele stârnind râsul copiilor prin diverse contraste de situaţii sau ironii. 

Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii 

şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o 

comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în 

organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu 

caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. În cadrul acestor parteneriate se pot parcurge 

următoarele conţinuturi: transmiterea unor informaţii despre ecologie, dobândirea unor cunoştinţe despre 

relaţia om-mediu, educarea unor comportamente şi conduite civilizate,  îmbogăţirea vocabularului activ cu 

cuvinte din diferite domenii, cultivarea unor atitudini de investigare, cercetare etc. Posibili parteneri 

educaţionali sunt: familia, comunitatea locală, mass-media, biserica, organizaţii nonguvernamentale etc.  

Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiaşi clase sau între clase diferite (pe diferite 

faze, pe diferite teme) promovăm valori culturale şi etice fundamentale, precum şi fair play-ul competiţional, 

sensibilitatea şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând uşor depista tinere talente artistice în 

vederea cultivării şi promovării lor. Concursurile sportive vin ca şi o completare a activităţilor sportive, cei 

mici participând cu multă plăcere la concursurile sportive organizate, cum ar fi: atletism, concurs de săniuţe, 

de biciclete, de aruncat la ţintă, etc. 

Activităţile din cercurile de creaţie favorizează completarea instruirii şcolare şi a educaţiei, având, în 

acelaşi timp, efecte pozitive în privinţa sprijinirii procesului de orientare profesională, un câmp de exersare a 

relaţiilor interpersonale şi sociale. 

O mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care susţin 

derularea unor proiecte, implicând în mod direct copilul prin personalitatea sa. Aplicată la clasă, metoda 

proiectului este acceptată cu plăcere ce elevi, deoarece permite munca în echipă, unde poate contribui, 

potrivit înclinaţiilor individuale, la realizarea unui scop comun. 

Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate  atât de către copii, cât şi 

de factorii educaţionali în măsura în care : 

 valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 

 organizează într-o manieră plăcută şi  relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la optimizarea 

procesului de învăţământ ; 

 formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ; 

 copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; 

 participarea este liber consimţită, necodiţionată, constituind un suport puternic pentru o activitate 

susţinută; 

 au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 

 sunt caracterizare de optimism şi umor; 

 creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 

 urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 

 contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

Concluzii 
Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru 

didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de 

realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită 

stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul copiilor pentru 

şcoală şi pentru oferta educaţională. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 

extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să evite critica în 

astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv. 
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             „Să nu-i educăm pe copiii noştri 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..” (Maria Montessori –“Descoperirea copilului”)  

 

 

Educația extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învățământ) își are rolul și locul bine 

stabilit în formarea personalității copiilor voștri. Educația prin activitățile extracurriculare urmărește 

identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață 

civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă 

vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștinte punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din 

natură. 

Întregul complex al activităţilor extraşcolare organizate în şcoală sau în afara şcolii, sub atenta şi 

priceputa îndrumare a dascălilor aduc o importantă contribuţie la formarea şi educarea elevilor, în 

modelarea sufletelor acestora, are profunde implicaţii în viaţa spirituală şi educativă a 

comunităţii.Activităţile extracurriculare  de cultivare a gândului şi spiritului, a dorinţei de frumos şi mişcare 

îmbracă forme multiple: serbări şcolare, vizite, excursii, drumeţii, parteneriate educaţionale, proiecte 

educaţionale, activităţi educative, etc. Astfel de activităţi oferă numeroase prilejuri de afirmare a elevilor, de  

dezvoltare a personalităţii şi creativităţii  acestora, întrucât lumea actuală este stăpânită de televizor sau de 

calculator.Activitatea extracurriculară poate fi o componentă educaţională valoroasă şi eficientă dacă se 

asigură conţinuturi şi forme de desfăşurare, care să producă atractivitate, plăcere, satisfacţie.Activităţile 

extracurriculare desfăşurate în şcoală sau nu au ca obiectiv două componente, aflate în raporturi 

complementare: una intelectuală, menită să antreneze capacitatea de creaţie, dorinţa de realizare, de 

autoafirmare; o componentă distractivă –de loisir-destinată asigurării unei atmosfere destinse, precum şi 

captării interesului faţă de respectiva activitate. 

Activităţile extracurriculare stimulează spiritul de întrajutorare şi solidaritate de grup, de a acţiona şi 

de a rezolva probleme în mod responsabil, oferă condiţii dintre cele mai prielnice pentru formarea conştiinţei 

şi conduitei cooperante. Efortul intens pe care l-au depus a determinat obţinerea unor rezultate mai bune, un 

randament mai mare din partea tuturor, le-a activat memoria de durată. Datorită prezenţei motivaţiei 
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intrinseci pentru studiu, utilizarea proceselor mentale de nivel superior (dezvoltarea gândirii abstracte) se 

dezvoltă gîndirea critică, edificarea unor relaţii interpersonale fundamentate pe colegialitate, solidaritate, grijă 

şi devotament, sprijin reciproc, aprecierea diversităţii, încurajarea. Raportul dintre competiţie şi cooperare a 

avut o  evoluţie pozitivă în urma obţinerii unor rezultate favorabile, în acord cu expectanţele fiecărui membru 

al grupului. 

De la cea mai fragedă vârstă omul se simte atras de tot ce este în preajma lui, de casa, de satul sau 

oraşul în care locuieşte. Între el şi acest mic univers se naşte o legătură tainică, plină de o puternică 

încărcătură emoţională,care nu este altceva decât embrionul aprinselor simţăminte de mai târziu , ale iubirii 

de păstrarea tradiţiilor poporului nostru,la sădirea în inimile generaţiilor care vin, a mândriei pentru 

frumuseţea costumului popular românesc,a dansului, a obiceiurilor, al sentimentului de dragoste de patrie. 

Astfel cunoaşterea spontană, mai întâi a mediului înconjurător, reprezintă punctul de pornire al unui şir întreg 

de acţiuni conştiente care vor duce, cu timpul ,la consolidarea sentimentului de dragoste faţă de patrie.Şi 

aceasta pentru că satul, oraşul, ţinutul natal constituie o părticică din ţară, iar istoria lor reprezintă o parte 

integrantă din istoria patriei. De aceea prin intermediul activităţilor care se organizează în vederea cunoaşterii 

ţinutului natal, precum şi cu ajutorul unor relicve istorice locale se creează momente deosebit de emoţionante 

pentru elevi, care pot fi valorificate temeinic din punct de vedere educativ.  

Educaţia elevilor în spiritul patriotic constituie o preocupare permanentă a cadrelor didactice. 

Sentimentul patriotic nu este înnăscut, ci se dezvoltă în procesul educaţiei elevilor. Şcolii îi revine sarcina 

organizării procesului de educaţie patriotică a elevilor, inserând în conştiinţa lor sentimentul de dragoste faţă 

de patrie, acest sentiment prezentând anumite particularităţi specifice perioadelor de vârstă. Sentimentul 

mândriei naţionale trebuie cultivat la elevi încă din primele clase, cadrele didactice arătându-le măreţia 

luptelor duse de strămoşi pentru apărarea libertăţii poporului împotriva cotropitorilor, frumuseţea limbii 

române , frumuseţile şi bogăţiile patriei. Rezultatele pe care le obţin la aceste activităţi generează în sufletul 

elevilor sentimente complexe: de bucurie, de dragoste faţă de patrie şi de admiraţie faţă de figurile măreţe ale 

istoriei noastre. Activitatea  extracurriculară are forme variate. 

Participarea elevilor la sărbătorile naţionale prin serbări cu tematică patriotică generează sentimente 

patriotice adânci în conştiinţa lor. Atmosfera înălţătoare în care ele se desfăşoară trezesc trăiri emoţionale. În 

evoluţia lor serbările se leagă  strâns  cu evoluţia  sentimentelor de mândrie naţională, inspirate din momente 

importante „1 Decembrie”,” 24 Ianuarie”, „ZiuaEroilor”etc. Antrenarea în asemenea acţiuni contribuie la 

formarea deprinderilor de conduită patriotică, concretizează sentimente patriotice pe care le generează 

evenimentele mari din viaţa poporului nostru. 

Activităţile turistice sunt activităţi extracurriculare cu o deosebită valoare formativă. Ele se pot realiza 

sub forma plimbărilor, excursiilor sau taberelor. 

Astfel de activităţi asigură un contact direct cu obiectele şi fenomenele în condiţii naturale, ceea ce 

uşurează procesul formării reprezentărilor despre acestea şi ajută copiii în cadrul activităţilor organizate în 

şcoală. În acest sens, am organizat  în cursul acestui an şcolar excursii cu elevii în judeţul Constanţa şi la 

Acvariul din oraşul Constanţa. 

Am constatat că  aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 

animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei. S-a mai observat că ei  pot 

reprezenta cu mai multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte 

texte . 

Serbarea este o manifestare festivă, cu program complex, prilejuită de sărbătorirea diferitelor 

evenimente de însemnătate naţională sau internaţională, de tradiţiile  şi obiceiurile statornicite în şcoală.  

Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea şcolară valorifică 

varietatea, preocuparea intereselor şi gusturile şcolarilor. 

Ea evaluează talentul, munca şi priceperea clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie publică 

străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui copil în parte. 

Perioada de pregătire a serbării, dorinţa sinceră de succes, sudează colectivul, impulsionează în mod 

favorabil, face ca elevul sã trăiasca clipe de desfătare sufletească. Consider că fiecare copil trebuie să aibă un 

loc bine definit în cadrul programelor, pentru a se simţi parte integrantă a colectivului, să fie conştient că de 

participarea lui depinde reuşita serbării. 
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Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 

realizează prin intermediul serbării. Intervenţia la  momentul oportun, cu rolul pe care îl are de îndeplinit 

fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii atenţiei, iar cu timpul 

sporeşte capacitatea rezistenţei la efort. 

Lectura artistică, dansul devin puternice stimulări ale sensibilităţii artistice. 

Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi, un colţ de natură (parcul  

sau grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc . 

Contribuţia copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca un scop 

în sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, plăcere estetică, 

satisfacţie – toate acestea îmbogăţindu –le viaţa, făcând –o mai frumoasă, mai plină de sens. 

                 Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când reuşeşte să trezească o emoţie în 

sufletul spectatorilor. 

Serbarea şcolară este o activitate extracurriculară tradiţională, care are mari valenţe educative. 

Această activitate permite exprimarea activă nu numai a câtorva elevi mai talentaţi într-un domeniu sau altul, 

ci a tuturor elevilor, fiecare contribuind, în felul lui, la reuşita comună. 

Am realizat astfel de acţiuni cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului, a Dragobetelui, a zilei de 

8 Martie, a Zilei Europei, de Halloween sau la sfârşit de an şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se 

exprima liber oral, în scris sau prin muzică. 

Carnavalul este o manifestare veselă, antrenantă, plină de mişcare şi surprize. Am organizat carnaval 

cu ocazia sărbătorilor de iarnă, de Halloween  sau cu ocazia zilei de 1 Iunie.Participanţii au purtat costume 

întruchipând diverse personaje, iar jocul de rol  a stimulat imaginaţia elevilor. Elementul dominant  al 

carnavalului a fost dansul, intercalat cu diverse forme de manifestări artistice. Elevii au avut posibilitatea de a 

se manifesta liber, atât în crearea costumului , cât şi în interpretarea/realizarea unor monologuri. 

Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme. Am 

organizat la nivel de şcoală concursuri de dans, de creaţii artistice, de desen,  între clasele de  nivel primar. 

Concursurile şcolare se constituie într-un cadru eficace de stimulare a creativităţii şi capacităţilor 

intelectuale ale elevilor cu aptitudini şi achiziţii temeinice, reprezintă un context complex de evaluare a 

aptitudinilor şi achiziţiilor elevilor care plasează elevii participanţi în contexte de autoinformare şi formare. 

Se generează, astfel, eficienţa învăţării de cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi comportamente, se accentuează 

caracterul formativ-educativ al educaţiei primare prin transferul de la cantitate la calitatea  informaţiei, în 

contexte variate. Elevii sunt puşi în situaţia să esenţializeze, să structureze, să restructureze, să asocieze idei, 

să aplice ceea ce au învăţat. 

Concursurile contribuie la dezvoltarea unor capacităţi intelectuale, centrate pe informare şi formare 

intelectuală, pe creşterea interesului şi motivaţiei pentru autoinstruire, pe stimularea creativităţii, oferă 

prilejul dezinhibării spontaneităţii, fanteziei, creativităţii, constituind un context psiho-social şi educaţional 

stimulativ, mobilizator şi un potenţial reglator al activităţii viitoare. Proiectate, organizate şi desfăşurate din 

perspectiva educării spiritului de fair play în rândurile elevilor şi cadrelor didactice, concursurile dezvoltă 

spiritul competiţional centrat pe valori socio-educaţionale. Rezolvarea subiectelor probei teoretice cât şi a 

probei practice se va face prin conlucrarea directă între membrii fiecărei echipe. Împărţirea sarcinilor de lucru 

se realizează  în cadrul echipelor, prezentarea rezolvării subiectului probei practice va fi publică şi va fi 

făcută de către un membru desemnat al fiecărei echipe. 

Fiecare persoană este valoroasă în sine, are capacitatea de a se dezvolta şi de a-şi alege propriul 

destin, de a-şi valida calităţile şi caracteristicile pozitive în măsura în care mediul îi crează condiţiile de 

actualizare a sinelui. Imaginea de sine pozitivă a adus cu sine creşterea performanţelor şcolare. Elevii cu 

imagine de sine pozitivă şi-au estimat corect resursele, şi-au asumat responsabilităţi în conformitate cu 

cerinţele şi resursele proprii.Concursurile au crescut şansele de acces la competiţiile şcolare şi pentru elevii 

cu ritm psihointelectual mai lent. Prin diversificarea demersurilor de abordare diferenţiată a acestora, prin 

pozitivarea comunicării şi interacţiunilor învăţător- elev/elevi, organizarea la nivelul şcolii, al clasei a unor 

competiţii care să-i implice fiind deosebit de benefice. Aspectele relevante ale autocunoaşterii (imaginea de 

sine, stima de sine, aptitudinile şi abilităţile personale, motivaţia, emoţiile şi mecanismele de apărare şi 

adaptare, autoeficacitatea percepută) au putut  să se dezvolte în condiţiile în care cunoştinţa despre sine  a 
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elevului l-a ajutat să-şi regleze comportamentul în societate, modul în care îşi percepe propriile caracteristici 

cognitive, emoţionale sau sociale. 

O pondere deosebită a activităţilor extracurriculare si un remarcabil impact asupra colectivului de 

elevi si de cadre didactice de la  Şcoala „Tudor Arghezi" din Năvodari o reprezinta „Zilele Şcolii". Planul 

acţiunii prevede activităţi care mai de care mai incitante: concurs de cultură generală, concurs de matematică, 

concurs de recitări, concurs literar, concurs de desene pe asfalt, concurs de desene, concurs de glume şi 

ghicitori, întreceri sportive, concurs de pictură, concurs de creaţie literară, concurs de interpretare, concurs 

Karaoke, fotbal, gimnastică, concurs de biciclete, concurs limbi străine, jocuri distractive, concurs de 

anecdote. 

Vizionarea spectacolelor, a filmelor, a diafilmelor sau a emisiunilor de televizor sunt forme de 

activităţi prin care elevul nu doar dobândeşte informaţii, ci este stimulat spre activităţi de pictură, dans 

ş.a.m.d. determinând astfel şi dezvoltarea creativităţii. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru 

didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de 

realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită 

stimularea creativă a elevilor. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 

extracurriculare. Şcoala trebuie  să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze 

iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor  relaţii care să nu exagereze prin 

autoritate, să ofere ocazii  elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea în sine, într-o atmosferă 

de comunicare liberă. 
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În loc de încheiere.... 

Băiețelul și floarea 

 

( poveste) 

 

Într-o zi un băiețel s-a dus la școală. Băiețelul era mic, iar școala era mare. Dar când băiețelul a văzut că 

intrarea în clasa lui se făcea printr-o ușă direct din curte a fost foarte fericit… iar școala nu i s-a mai părut 

atât de mare ca la început. 

Într-o dimineață când băiețelul se afla în clasă, profesoara le-a spus copiilor: 

- Astăzi o să facem un desen. 

„Grozav”, și-a spus băiețelul, căci îi plăcea foarte mult să deseneze. (știa să deseneze o mulțime de 

lucruri: lei și tigri, pui și vaci, trenulețe și vapoare. (și și-a scos cutiuța cu creioane colorate și a început să 

deseneze… 

Dar profesoara a zis 

- Asteptați, nu începeți încă! 

Și a așteptat până când i s-a părut că toți copiii sunt pregătiți. 

- Acum o să desenăm o floare, a zis profesoara. 

”Grozav”, s-a gândit băiețelul, căci îi plăcea să deseneze flori. (și a început să deseneze flori frumoase și 

le-a colorat în roz, portocaliu, albastru… 

Dar profesoara le-a zis copiilor: 

- Asteptați, vă voi arăta eu cum să colorați. 

Și a desenat o floare roșie cu o tulpină verde. 

- Acum puteți începe, a zis profesoara. 

Băiețelul a privit floarea profesoarei, apoi s-a uitat la floarea sa. A lui era mai frumoasă decât a 

profesoarei; dar n-a spus nimic. A întors doar pagina și a desenat o floare ca cea a profesoarei… Era roșie, 

cu o tulpină verde. 

Într-o altă zi, când băiețelul intrase în clasă prin ușa din curte, profesoara le-a spus copiilor: 

- Astăzi o sa facem ceva din argilă. 

”Grozav”, și-a spus băiețelul, căci îi plăcea să lucreze cu argila. Știa să facă tot felul de lucruri din argilă: 

șerpi și oameni de zapadă, elefanți și camioane. Dar a așteptat până ce toți copiii au fost gata. 

- Acum o să facem o farfurie, a zis profesoara. 

„Grozav”, s-a gândit baiețelul, căci îi plăcea să facă farfurii de toate formele și mărimile. Și a început să 

facă farfurii de toate formele și mărimile. 

Dar profesoara le-a spus copiilor: 

- Așteptați, vă arăt eu cum se faceți! 

Și le-a arătat cum să facă o farfurie adâncă. 

- Acum puteți începe, a zis profesoara. 

Băiețelul s-a uitat la farfuria profesoarei și apoi la ale sale. Îi plăceau mai mult farfuriile lui, decât 

farfuria adâncă a profesoarei. Dar n-a spus niciun cuvânt. Și-a transformat farfuriile lui într-o bilă mare de 

argilă din care a făcut o farfurie adâncă și mare ca cea făcută de profesoară. 

Și foarte curând băiețelul a învățat să aștepte și să privească și să facă lucruri ca cele făcute de 

profesoară, iar foarte curând n-a mai făcut nimic de unul singur. 

S-a întâmplat într-o zi că băiețelul și familia lui s-au mutat într-o altă casă, într-un alt oraș. Băiețelul a 

trebuit să meargă la altă școală. Școala cea noua era și mai mare și nu mai avea nicio ușă prin care să intre 

direct din curte în clasă. Trebuia să urce niște trepte înalte și să meargă de-a lungul unui coridor lung până 

ajungea în clasa lui. 

În prima zi de școală profesoara le-a zis copiilor: 

- Astăzi o să facem un desen! 

„ Grozav”, a zis băiețelul și a așteptat să-i spună profesoara ce să facă… Dar ea n-a zis nimic. S-a 

plimbat prin clasă. Când a ajuns lângă băiețel, i-a spus: 

- Tu nu vrei să desenezi? 

- Ba da! a zis băiețelul. „Ce desen facem?” 
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- Nu știu până nu-l faci, a zis profesoara. 

- Cum să-l fac? a întrebat băiețelul. 

- Cum îți place ție, răspunse ea. 

- Să-l colorez cum vreau eu? a mai întrebat băiețelul. 

- Cum vrei tu, a fost răspunsul ei. Dacă toți ați face același desen și l-ați colora la fel, cum să știu eu cine 

l-a făcut? 

- Nu știu, zise baiețelul. 

Și a început să deseneze o floare roșie cu o tulpină verde… 
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